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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

 

 

Puno poslovno ime  Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor 

Matični broj  07130562 

PIB  100570195 

Opis delatnosti  Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih 
metalaproizvodnja bakra 

Adresa sedišta  Đorđa Vajferta 29, 19210 Bor 

Kontakt osoba  Mladen Živković 

Kontakt telefon  0641810612 

e-mail adresa  office@zijinbor.rs 
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2. OPIS LOKACIJE 

2.1. MAKROLOKACIJA 

Bor je sedište grada Bora i Borskog okruga u istočnoj Srbiji u regionu koji je poznat i pod imenom 
Timočka Krajina. Okružen je opštinama Zaječar, Negotin, Majdanpek, Žagubica, Despotovac i 
Boljevac.  
Bor je rudarski i industrijski grad sa razvijenom obojenom metalurgijom. Osnovan je 1945. godine, 
a samo naselje negde oko 1800. godine. Pored gradskog naselja, opštinu, koja zauzima površinu od 
856 km2, čini i 12 sela. Grad se nalazi u neposrednoj blizini Brestovačke Banje i Borskog jezera, a 
od planina ističu se Stol, Deli Jovan, Crni vrh, Mali i Veliki Krš.  
U opštini Bor ima oko 400 km puteva, od čega blizu 300 km sa savremenom podlogom. Savremena 
saobraćajnica Bor-Selište-Paraćin povezuje područje Bora sa auto-putem Beograd-Niš. Putem 
prema Donjem Milanovcu Bor izlazi na Dunavsku (Ðerdapsku) magistralu. Udaljenost od 
centralnih gradskih naselja susednih opština se kreće od  30 (Zaječar) do 113 km (Despotovac), dok 
je udaljenost od Kladova 120 km, a od Beograda 272 km. Bor je železničkim saobraćajem povezan 
sa Beogradom na severo-zapadu i Nišom na jugu.  
Kod Kladova se nalazi granični prelaz sa Rumunijom: Đerdap 1 - Gvozdena Kapija, a kod  Zaječara 
granični prelaz sa Bugarskom: Vrška Čuka.  
Na teritoriji opštine nema većih vodotokova. Manjim pritokama (Borska reka, Kriveljska reka, 
Zlotska reka) oblast gravitira ka dolinama Crnog i Velikog Timoka. Na 14 km severozapadno od 
grada pregrađivanjem Brestovačke reke 1959. god. formirano je Borsko jezero, površine 30 ha, 
značajno za industrijsko napajanje.  

Borski vodovod se snabdeva iz basena/slivnog područja Zlotske reke, a od 2000. god. i iz bunara 
blizu Crnog Timoka.   
U gradu Bor je jedan od najvećih rudnika bakra u Evropi. 
 

Slika  1. Položaj grada Bora na mapi Srbije 
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2.2. MIKROLOKACIJA 

Kompanija Serbia Zijin Copper doo Bor nalazi se u industrijskoj zoni u Boru, severoistočno od 
grada i zauzima više katastarskih parcela K.O. Bor I i K.O. Bor II. Zemljani radovi-iskopi koji su 
predmet ovog projekta su planirani na sledećim katastarskim parcelama u okviru kompleksa Serbia 
Zijin Copper doo Bor: KP 4400/45, 4400/48 i 4400/57 KO Bor II. 
Gašenje eventualnih požara vršiće teritorijalna Vatrogasno spasilačka jedinica Sektora za vanredne 
situacije, odeljenja za vanredne situacije MUP-a Bor. Za dolazak na lice mesta vatrogasno 
spasilačkoj jedinici Sektora za vanredne situacije je potrebno oko 10 minuta. 
Na slici 2. je prikazana Situacija sa označenim katastarskim parcelama na kojima su predviđeni 
zemljani radovi-iskopi. 

 

2.3. POSTOJEĆE KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA 

Projekat koji je obrađen ovim zahtevom je planiran u okviru industrijskog kompleksa Serbia Zijin  
Copper doo Bor, koji se prema Generalnom urbanističkom planu Bora nalazi u zoni koja je po svojoj 
nameni predviđena za rudarstvo i metalurgiju. 
Kopija plana katastarskih parcela kompleksa br. 953-1/2020-5 od 17.01.2020. je priložena uz ovaj 
zahtev. 
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2.4. RELATIVNI OBIM, KVALITET I REGENERATIVNI KAPACITET PRIRODNIH RESURSA U DATOM 
PODRUČJU 

Na samoj lokaciji i u neposrednoj blizini nema prirodnih resursa koji bi mogli da budu ugroženi 
izvođenjem ovog projekta, budući da se projekat izvodi u okviru industrijskog kompleksa. 
U pitanju je široki iskop za objekte i trajno odlaganje dela materijala iz iskopa, uz obaveznu analizu 
uzoraka iz svakog iskopa.  

3. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA 

Poslednja značajna rekonstrukcija Topionice bakra izvedena je 2015. godine od strane SNC 
Lavalin-a i Outotec-a zbog zastarele tehnološke opreme i neusaglašenosti sa ekološkim 
standardima. Rekonstrukcija je uključivala rušenje jedne plamene peći, instalacije nove FSF peći 
(Flash Smelting Furnace), gradnju novog sistema za parno sušenje, kotla utilizatora (WHB) i 
elektrostatičkog filtera (ESP), kao i izgradnje nove Fabrike sumporne kiseline. U okviru 
rekonstrukcije instalirano je postrojenje za sporo hlađenje šljake i izvršena je rekonstrukcija sistema 
za pripremu šarže, pogona za flotaciju šljake i sistema za tretman gasova sekcije Pierce-Smith (PS) 
konvertora. Izagrađen je i novi pogon za proizvodnju kiseonika od strane Mesera, snabdevača 
tehničkim gasovima. Anodna i elektrolitička rafinacija su zadržane tokom rekonstrukcije. Nakon 
rekonstrukcije topionica trenutno ima proizvodni kapacitet od 80 000t katodnog bakra godišnje. 
Ulazni kapacitet prerade koncentrata je 400.000 t/god. Prema podacima trenutno se prerađuje 
360.000 t koncentrata i proizvodi oko 70.000 t katodnog bakra. 
Nakon privatizacija kompanija Zijin Mining planira da poveća kapacitet proizvodnje katodnog 
bakara na 200.000 t/god. Trenutna rekonstrukcija će uključiti pored povećanja kapaciteta 
proizvodnje topionice, unapređenje zastarele opreme, kao i stepena zaštite životne sredine. 

3.1. VELIČINA PROJEKTA 

Predmet ovog zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu su  zemljani 
radovi za objekte za koje je potrebno izvesti široki iskop: 

1. Objekat 0208 - Dogradnja Hale konvertora (Topionica) 
2. Objekat 0214 - Anodna rafinacija i livenje (Topionica) 
3. Objekat 0218 - Postrojenje za odsumporavanje 
4. Objekat 0221 - Plato za sporo hlađenje šljake 
5. Objekat 0301 – Nova Elektroliza sa prečišćavanjem elektrolita 
6. Objekat 0401 – Sekcija prečišćavanja gasa (Nova fabrika sumporne kiseline) 
7. Objekat 0402 – Sekcija sušenja i apsorbcije (Nova fabrika sumporne kiseline) 
8. Objekat 0403 – Sekcija konverzije (Nova fabrika sumporne kiseline) 
9. Objekat 0408 – Trafostanica 10kV nove fabrike sumporne kiseline  
10. Objekat 0409 – Postrojenje za pripremu krečne emulzije 
11. Objekat 0410 – Skladište sumporne kiseline 

Objekti su predviđeni na površinama na kojima ranije nije bilo objekata i na površinama na kojima 
su se ranije nalazili objekti i postrojenja, a koji su uklanjani u cilju modernizacije kompleksa. 
Površine sa kojih su uklanjana postrojenja i objekti su  zaravnjene i u iskopu su očekivani stari 
temelji i instalacije. Isti je slučaj sa površinama na kojma je predviđena rekonstrukcija postrojenja. 

U iskopima će se na pojedinim lokacijama pojaviti i "mrtve" instalacije od prethodnih objekata, koje 
treba ukloniti uz odobrenje nadzora.  
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3.1.1. Iskopi za objekte 

Osnovna stenska masa je hornblenda-biotitski andenzit uglavnom površinski degradiran. Nasipni 
materijal (tehnogene naslage) je drobina andenzita sa glinom, beton, topionička šljaka, slojevi 
različitih debljina po lokacijama. Do dubine istraživanja od oko 40m andezit je zahvaćen procesima 
površinskog raspadanja. Nasip i degradirani andezit su porozni i sprovode atmosferske i druge 
površinske vode u andezitsku stensku masu. Piezometarskim merenjima je ustanovljena kota 
podzemne vode (PV) na -4,0m do -9,0 m stenske mase (u zoni nove Topionice, u drugim bušotinama 
nije bilo pokazatelja PV). 
Iskopi za objekte su planirani redno, prema definisanim fazama za izvodjenje objekata kako je 
Investitor ustanovio. Iskopi u zoni Topionice ne dosežu dubine na kojima je registrovana PV. 
Planirani su klasični široki iskopi sa obradom kosina u nagibu 1:2 do 1:1. U slučaju lokalno 
poremećenog tla, koje nije standardnog sastava, navedeni nagib se mora prilagoditi prema odluci 
geotehničkog stručnog lica (autora Izveštaja geotehničkih istraživanja).  
Iznad visine cca 2.0m kosine, izvršiti ravan odklon terena od min. 1.0m za narednu kosinu ili 
predvideti propisane mere obezbeđenja kosine, u skladu sa tehničkim propisima. 
Dubine iskopa po lokacijama se kreću od 1,60-2,50m. Materijal iz iskopa po lokacijama se odlaže 
na stranu za potrebe nasipanja temeljne konstrukcije (nasipanje nije predmet projekta širokog 
iskopa). Višak materijala iz iskopa će biti odvezen na napušteno rudarsko okno (površinski kop 
„Bor“ na KP 4400/1), ukoliko ne bude ustanovljena potreba za odvozom materijala na 
dekontaminaciju (upravljanje opasnim otpadom). 
Površinski kop „Bor“ se od 2015. god. ne koristi za ekslploataciju rude nego kao prostor za 
odlaganje materijala (raskrivke tj. kopovske jalovine) sa površinskog kopa „Veliki Krivelj“.  
Slika 3. Satelitski snimak pozicije otkopanog prostora površinskog kopa „Bor“ 

Za pojedine objekte su poznate geodetske koordinate planiranih objekata i prema njima treba uraditi 
odmeravanje za iskope. Na lokacijama na kojima nisu precizno date koordinate za objekte/opremu 
data su odmeravanja u odnosu na postojeće objekte.  
U grafičkoj dokumentaciji su prikazane ose temeljne konstrukcije, granice temeljne konstrukcije, 
visinske kote terena i zahtevane kote iskopa. Na osnovu navedenih podataka je sračunata kubatura 
iskopa.  
Odmeravanje dubina iskopa je vezano za nultu kotu koja odgovara koti podne konstrukcije u objektu 
na lokaciji. 
Pojedini objekti su projektom postavljeni preko postojećih saobraćajnica, a kod pojedinih objekata 

Napušteno 
rudarsko okno  - 
trajno deponovanje 
materijala iz 
iskopa 
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iskop zahvata i saobraćajnice. Stare saobraćajnice unutar kompleksa su uglavnom sa tucaničkim 
zastorom.  
Saobraćajno uređenje u kompleksu nije premet ovog zahteva, već će biti izvođeno nakon izgradnje 
objekata i postrojenja i obrađeno posebnim projektom.  
Dogradnja Hale konvertora (0208/0209, Topionica) – Površina iskopa pokriva prostor prethodno 
uklonjenog dela postojeće hale konvertora (ozn. novog objekta 0209), a delom ulazi unutar hale 
konvertora (rekonstrukcija, objekat 0208). Na lokaciji se u iskopu može naići na delove starih 
temelja i starih ab kanala i instalacija. Kota terena oko iskopa je 353.20-353.40, kota iskopa za 
objekte je na + 350.90. Površina iskopa iznosi  6678.43 m2,  prosečna dubina iskopa 2.5m. Škarpe 
izvesti u nagibu 1:2. pristup lokaciji je sa postojeće interne saobraćajnice.  
Anodna rafinacija i livenje (0214, Topionica) – iskop za ovaj objekat je nadovezan na iskop za 
dogradnju hale konvertora. Kota iskopa je + 350.90 kao na objektu dogradnje hale konvertora. Na 
lokaciji se nalaze podzemne instalacije od kojih posebno treba obratiti pažnju na kolektor otpadne 
vode Ø800 i na energetski kabl unutar armirano betonskog kanala. Tretman drugih instalacija (ViK 
i sl. ) dogovoriti sa nadzorom. Površina iskopa iznosi  4467.32 m2,  prosečna dubina iskopa 2.5m. 
Škarpe izvesti u nagibu 1:2.  
Postrojenje za odsumporavanje (0218) – Lokacija iskopa je u neposrednoj blizini postojećih 
rezervoara za kiselinu. Teren na lokaciji je zaravnjen, kota terena prosečne visine 354.20mnm. Iskop 
je nepravilan, okvirnih dimenzija 51x56m. Kote iskopa su  352.40/350.90. Površina iskopa iznosi 
1906 m2, prosečna dubina iskopa je 1.8m. Škarpe izvesti u nagibu 1:2. Na terenu postoje podzemne 
instalacije hidrantske i sanitarne vode. Pažljiv iskop u zoni instalacija uraditi u prisustvu nadzora sa 
kojim treba  dogovoriti njihovu zaštitu ili izmeštanje.  
Plato za sporo hlađenje šljake (0221) – iskop se izvodi na površini postojećeg platoa sa dodatnim 
iskopima koji su projektom definisani za proširenje platoa i rekonstrukciju transportnog puta. Iskop 
je podeljen prema projektu na tri zone: transportni put, plato za sporo hlađenje šljake i plato za 
istovar. Osnovna stena andezit se nalazi na samoj površini terena do dubine od 2,0m. 
Plato za sporo hlađenje šljake  – teren platoa je na koti 353.00-354.00 mnm. Projektom je 
predviđeno uklanjanje materijala i  nivelisanje platoa na kotu 353.27. Površina nivelisanja je 12485 
m2. Dubina iskopa se kreće od 15cm do 45cm.  Dodatni iskop za objekte je predviđen na koti 352.22, 
sa prosečnom dubinom iskopa od 1.05m do 1.20m. Površina iskopa za konstrukcije iznosi oko 2600 
m2. U delu proširenja platoa nivelisanjem na kotu 353,27 treba ukloniti materijal  sa kote cca 357,5 
sa otklonom od min 60cm i škarpirati teren u nagibu 1:1. 
Transportni put – lokacija iskopa je postojeći transportni put koji treba rekonstruisati. Površina 
iskopa iznosi 4338,5 m2. Škarpe treba izvesti u nagibu 1:2, sa vertikalnim zasecanjem na granicama 
sa postojećim objektima. Nivelisanje iskopa izvesti prema kotama u projektu. 

Nova fabrika Elektrolize sa prečišćavanjem elektrolita (0310) – Na lokaciji je delimično 
uklonjen materijal do kote +360,00 mnm. Osnovna stena andezit je na dubinama 1.1-5.0m mereno 
od kote +360.00mnm. Pokriva je nasip od tehnogenog materijala. Iskop za objekat je na koti 357.90 
sa dodatnim iskopom na koti 356.40. Površina iskopa 16 875 m2, dimenzija 277.26x54.85m.  
Iskop je predviđen kroz tri faze:  

1. nivelisanje na kotu 360.7m (skidanje nasipa visine do 7.6m),  
2. iskop na projektom predviđenu kotu 357,90 (dubina iskopa h=2.8m, kota -2.60) 
3. iskop za objekte na kotama -3.8/-4.1m (356,7/356.40) 

Škarpu izvesti u nagibu 1:2. Objekat je po projektu postavljen preko većeg dela postojeće 
saobraćajnice. Rušenje saobraćajnice ulazi u uskop.  
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Nova fabrika sumporne kiseline (0401, 0402, 0403) – Iskop za novu fabriku sumporne kiseline 
pokriva četiri lokacije u neposrednoj blizini, odvojene saobraćajnicama. Iskopi se izvode na 
površinama sa kojih su ukljonjeni objekti i postrojenja. Andezit se nalazi na dubinama većim od 6,0 
m. Pristup lokacijama je sa postojećih saobraćajnica.  
Sekcija prečišćavanja gasa 0401 - Kota terena 353.15-353.50mnm, kote iskopa 351.85. Površina 
iskopa sastoji se od dve celine 0401a (1700m2)  i 0401b (910m2). Iskop za objekat 0401b se graniči 
sa iskopom za TS, objekat 0408 sa jedne strane, a sa druge je neposredno uz postojeći cevni most, 
odnosno njegovu temeljnu konstrukciju. Prosečna dubina iskopa je  1.3m.  
Sekcija sušenja i apsorbcije 0402 - Kota terena 353.40-353.70mnm, kota iskopa 351.35. Površina 
iskopa je 1740m2. U širokom iskopu na koti 351.35 treba uraditi i dodatne iskope na koti 349.85, 
izvesti škarpe u nagibu 1:2. Iskop se jednim delom graniči sa cevnim mostom linije toplovoda. 
Prosečne dubine iskopa 2.0m do 3.55m.  
Sekcija konverzije 0403 - Kota terena 353.15-353.55mnm, kota iskopa 351.35. Severna granica 
iskopa je regulaciona linija odnosno cevni most sa toplovodom. Iskop zahvata i površine namenjene 
rekonstruisanim saobraćajnicama. Nagib škarpe 1:1 do 1:2. Površina iskopa približno 46x41m, 
1749m2, sa prosečnim dubinama iskopa 2.2m i 1.30m.   
Trafostanica 10kV (0408) – Kota terena 353.22-353.50mnm, kota iskopa 351.40. Površina iskopa 
28.8x23.6m, 643m2, sa prosečnim dubinama iskopa 2.1m do 1.80m. Nagib škarpe 1:2.  
Postrojenje za pripremu krečne emulzije (0409) - Kota terena 354.30-354.89mnm, kota iskopa 
353.15. Površina iskopa okvirno 39.2x16.3m, 596m2, sa prosečnom dubinom iskopa 2.0m. Nagib 
škarpe 1:2. Obratiti pažnju na instalacije na lokaciji.  
Skladište sumporne kiseline (0410) –Kota terena 354.19-354.84mnm, kota iskopa 352.80. 
Površina iskopa okvirno 80.3x45m, 3643m2, sa prosečnom dubinom iskopa od 1.4m do 1.75m. 
Nagib škarpe 1:2. Jedan deo površine iskopa je otvoren prilikom uklanjanja postrojenja, što ovim 
projektom nije obračunato i treba da bude zavedeno na terenu. Obratiti pažnju na instalacije na 
lokaciji.  

3.1.2. Obračun kubature iskopa tla 

Iskopi se izvode na oko 58 008 m2, a ukupna količina iskopnog materijala iznosi 169 557 m3.  

Oznaka 
objekta Naziv objekta Površina iskopa 

(m2) 
Kubatura iskopa 

(m3) 

0208 Anodna rafinacija i livenje 2211,11 4983,56 

0214 Hala konvertora - dogradnja 4467,32 10347,00 

0218 Pogon za odsumporavanje 1906,00 3812,00 

0221 Plato za sporo hlađenje šljake   

 Plato za hlađenje 12854,00 9708,60 

 Transportni put 4340,00 2936,00 

 Plato za istovar 4353,70 11618,00 

0301 Pogon elektrolize sa prečišćavanjem elektrolita 16875,00 106 313,00 

0401 Fabrika sumporne kiseline   

 0401a_Sekcija prečišćavanja gasa 1720,00 2565,00 

 0401b_ Sekcija prečišćavanja gasa 910,00 1200,00 
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0402 Sekcija sušenja i apsorbcije 1740,00 3935,00 

0403 Sekcija konverzije gasa 1749,00 3323,00 

0408 Trafostanica 10 kV 643,00 1222,00 

0409 Postrojenje za pripremu krečne emulzije 596,00 1030,00 

0410 Skladište sumporne kiseline 3643,00 6564,00 

Ukupno 58 008,13 169 557,16 

3.2. KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I ENERGIJE 

Za potrebe izvođenja zemljanih radova će biti potrebna električna energija za osvetljenje, pokretanje 
eventualno potrebnih alata, itd. i fosilna goriva za pokretanje mehanizacije kojom će se vršiti 
kopanje, utovarivanje i odvoženje iskopane zemlje. Drugi prirodni resursi na izvođenju ovog 
projekta se neće koristiti. Svi potrebni priključci su dostupni na lokaciji i u neposrednoj blizini. 

3.3. STVARANJE OTPADA 

Izvođač radova je dužan da se u svemu pridržava Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", 
br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i da na gradsku deponiju, ukoliko ima potrebe,  
odlaže samo neopasan otpad. Potvrdu o kategoriji otpada izdaje licencirana firma za kategorizaciju 
i preradu opasnog otpada.  
Obaveza izvođača je da angažuje akreditovanu kuću za izradu Izvešataja o kategorizaciji otpada 
kojim će biti definisan tretman materijala iz iskopa. U slučaju da je materijal iz iskopa kategorizovan 
kao opasan otpad, akreditovana kuća izrađuje Elaborat o tretmanu opasnog otpada po kojem je 
Izvođač obavezan da postupi. Troškove tretmana otpada snosi Izvođač. 
Materijal iz iskopa koji može biti upotrebljen za nasipanja oko budućih objekata će se odložiti na 
prostoru u neposrednoj blizini iskopa. Odlaganje viška materijala iz iskopa je planirano u otkopani 
prostor površinskog kopa „Bor“ koji se, kako je već rečeno, ne koristi za eksploataciju rude nego za 
deponovanje jalovine sa površinskog kopa „Veliki Krivelj“ . Zemlja iz iskopa koja preostane posle 
izrade nasipa će se takođe transportovati u otkopani prostor površinskog kopa „Bor“ ukoliko analize 
uzoraka pokažu da ne predstavlja opasan otpad. 
Postojeće kolovoze svih vrsta (asfaltni, od tucanika), koje po projektu treba ukloniti, razrušiti 
mašinskim putem zajedno sa podlogom. Materijal dobijen rušenjem postojećeg kolovoza, utovariti 
u transportno sredstvo, transportovati do deponije koju odredi nadzorni organ, istovariti i 
rasplanirati, ili po mogućnosti upotrebiti za izradu nasipa. 
Na slici 3. je prikazan satelitski snimak pozicije otkopanog prostora površinskog kopa „Bor“. 
 

3.4. ZAGAĐIVANJE I IZAZIVANJE NEUGODNOSTI 

Predmet ovog projekta su pripremni zemljani radovi. Izazivanje zagađivanja i neugodnosti na izvođenju ovih 
radova se odnosi na povećan nivo buke i vibracija koje potiču od samih radova, angažovane mehanizacije i 
radne snage.  

3.4.1. Emisija zagađujućih materija u vazduh: 

U toku izvođenja projekta se očekuje pojava izduvnih gasova koji potiču od angažovane 
mehanizacije i eventualna prašina koja potiče od samih radova.  

 
- 8 - 



ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU   

 

3.4.2. Tečne otpadne materije:  

Tehničkom dokumentacijom nije predviđeno korišćenje, skladištenje ili transport tečnih materija pa 
se ne može očekivati uticaj na životnu sredinu u ovom smislu. 

3.4.3. Buka: 

Predmet ovog zahteva su pripremni zemljani radovi (iskop) na projektu izgradnje, dogradnje i 
rekonstrukcije zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa Serbia Zijin Copper 
d.o.o. Bor. 
Iskop zemlje u širokom iskopu vršiće se u načelu mašinski - rovokopačima uz angažovanje dodatne 
mehanizacije za utovar i odvoz materijala iz iskopa. 
Povišen nivo buke i vibracija se očekuje od angažovane mehanizacije i radne snage i trajaće koliko 
i sami radovi. 

3.5. RIZIK NASTANKA UDESA, POSEBNO U POGLEDU SUPSTANCI KOJE SE KORISTE ILI TEHNIKA 
KOJE SE PRIMENJUJU, U SKLADU SA PROPISIMA 

U toku izvođenja radova koji su predmet projekta suština je u odlaganju viška iskopanog tla, zemlje, 
tucanika, armiranog betona i postojećih podzemnih instalacija koje se ne koriste te je mogućnost 
nastanka udesa povezana sa nepravilnim odlaganjem. Ova mogućnost se eliminiše ispitivanjem 
uzoraka iskopa od strane akreditovane organizacije u toku izvođenja radova i propisnim odlaganjem 
u skladu sa rezultatima analiza.  
Iskopi se neće raditi paralelno što olakšava organizaciju i samo izvođenje radova. 
Uglavnom su u pitanju iskopi koji podrazumevaju relativno ravan teren sa relativno malom 
količinom materijala za trajno odlaganje. Izuzetak su iskopi za izgradnju fabrike Elektrolize i Platoa 
za sporo hlađenje šljake.  
Aktivnost koja je po obimu radova složenija i zahteva poseban oprez je rad na iskopima za izgradnju 
fabrike Elektrolize gde se planira i skidanje prirodnog nasipa visine do 7.6m. Postupak uklanjanja 
nasipa do kote saobraćajnice je skidanje slojeva visine cca 2,0m sa izvodjenjem škarpi u nagibu 1:2, 
sa ravnim otklonom terena od min 1,0m,  odnosno u skladu sa tehničkim uslovima za ovu vrstu 
radova. Materijal od uklanjanja nasipa neće biti deponovan, već direktno odvožen u napušteno 
rudarsko okno.  
U slučaju lokalno poremećenog tla, koje nije standardnog sastava, nagibe kosina škarpi, širine 
otklona materijala treba da preporuči odgovorno geotehničko lice koje je autor geotehničkog 
elaborata. 
Sve aktivnosti podrazumevaju poštovanje propisa iz oblasti žaštite životne sredine i bezbednosti i 
zdravlja na radu, između ostalih i : 
Pravilnika o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova ("Sl. glasnik RS", br. 53/97) 
Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik 
RS", br. 14/09, 95/10 i 98/18) 
Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad ("Sl. 
glasnik RS", br. 23/09, 123/12, 102/15 i 101/18) 
Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za 
ličnu zaštitu na radu ("Sl. glasnik RS", br. 92/08 i 101/18) 
Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015) 
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4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE 

Predmet ovog zahteva su pripremni zemljani radovi (iskop) na projektu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije 
zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa Serbia Zijin Bor Copper d.o.o. Bor. 

Lokacija svih objekata je definisana u dogovoru sa Investitorom a u skladu sa raspoloživim prostorom, tako 
da drugih alternativa nije bilo.  

Svi radovi će se izvoditi na način koji je uobičajen kod nas i u svetu, tako da ni tu nije bilo razmatranih 
alternativa. 

5. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI UTICAJU 

5.1. STANOVNIŠTVO 

Jednu od bitnih odlika analiziranog prostora, u smislu određivanja mogućih uticaja na životnu 
sredinu, predstavlja karakteristika naseljenosti i stanovništvo. Ove činjenice svoj puni smisao imaju 
prvenstveno zbog potrebe da se detaljno istraže mogući negativni uticaji na stanovnike  analiziranog 
područja. 
U naselju Bor živi 30 895 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 37,4 godina 
(36,5 kod muškaraca i 38,2 kod žena). U naselju ima 14 044 domaćinstva, a prosečan broj članova 
po domaćinstvu je 2,80. 
Broj stanovnika od 1948. do 2011. godine je prikazan  u sledećoj tabeli: 

godina 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 
broj stanovnika 11 103 14 533 18 816 29 418 35 591 40 668 39 387 34 160 

 

Sam projekat pripremnih radova-zemljani radovi-iskop neće dovesti do otvaranja novih radnih 
mesta dok izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija u cilju povećanja kapaciteta topionice hoće. 
Međutim, ne očekuje se da povećanje broja radnih mesta dovede do značajne migracije u područje  
Bora.  

5.2. FLORA, FAUNA 

U pogledu biodiverziteta područje opštine Bor spada u najinteresantnije i izuzetno bogate 
geografske celine u Srbiji. Svaki nivo nadmorske visine i geografski položaj ima svoj tip vegetacije. 
U pogledu fitocenoze ovo područje pretežnim delom pripada Irano – Turskoj regiji. 
Livadsko-pašnjačka vegetacija se pojavljuje na gotovo svim delovima borske opštine na kojima 
postoji biljni pokrivač. 
Na području opštine Bor šumskom vegetacijom obuhvaćeno je oko 42,5% ukupnih zemljišnih 
površina. Šume pokrivaju preko 75% prostora očuvane prirode. 
Jedan od najznačajnijih centara diverziteta biljaka i drveća na Balkanu je Lazarev kanjon. U njemu 
je registrovano720 vrsta biljaka, što predstavlja 20% flore Srbije i 11% flore Balkana. 
Ovde je stanište 57 endemskih i 50 reliktnih vrsta biljaka mečija leska, endem centralnog Balkana 
Erysimum Comatum Pančići kao i Genista subcapitata Pančići, Primula auricula i Grisebahova 
ljubičica. Na planini Malinik (na obodu kanjona) zastupljena je šumska zajednica bukve i tise sa 
najvećom zapreminom drvene mase u Srbiji. Starost šume je preko 180 godina. 
Na ovom području registrovano je 174 vrste makro gljiva. 
Na području južnog Kučaja i Deli Jovana žive sve zveri Balkana: vuk, šakal, divlja mačka, ris. Ovde 
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žive i druge ugrožene vrste: puh, kune, lisice, lasice, zec, divlja svinja, srna, jelen. 
Pored navedenih u Lazarev kanjon je reintrodukovana divokoza, a u zatvorenom lovištu na 
Dubašnici naseljeni su muflon i jelen lopatar. 
Na području je pronašlo stanište i 140 vrsta ptica, od kojih su posebno značajne ptice grabljivice 
koje su inače ugrožene u Evropi. U vrletima Lazareve doline našle su stanište retke vrste orlova. 
Od ostalih životinjskih vrsta na ovim prostorima je prisutno 37 vrsta puževa, od kojih je posebno 
značajna Bulgarica Stolensis, 115 vrsta terenskih leptirova i 205 vrste odolikih muva, od kojih je 
merdon albonigrum nova vrsta (pronađena na ulazu u Lazarev kanjon). 
Zlotske i druge pećine iz okoline Bora su stanište za oko 20 vrsta beskičmenjaka, od kojih su 5 nove 
vrste za nauku (Lazareva pećina). 
Ova oblast je jedno od poslednjih utočišta biljnih vrsti iz ledenog doba, koje su uspele da opstanu 
preživevši razne geološke periode. 

5.3. VAZDUH 

Kontrola kvaliteta vazduha vrši se u cilju utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocene uticaja 
zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mere 
u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara. 
U skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, 36/2009,10/2013) i članom 
7 Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10 , 
75/10 i 63/13) prate se koncentracije za sumpor dioksid, azot dioksid i okside azota, suspendovane 
čestice (PM10, PM2.5), olovo, benzen, ugljen monoksid, prizemni ozon, arsen, kadmijum, živu, 
nikl i benzo(a)piren u vazduhu instrumentima za automatsko merenje i/ili uzimanjem uzoraka i 
njihovom analizom. 
Monitoring kvaliteta vazduha u Boru se vrši pomoću  pet automatskih stanica koje pripadaju 
Agenciji za zaštitu životne sredine. Stanice nose sledeće nazive: Bor Brezovik (merenje SO2), Bor 
Krivelj – ZIJIN (merenje SO2), Bor Slatina - ZIJIN (merenje SO2), Bor gradski park (merenje SO2 
i PM10) i  Bor institut RIM (merenje SO2, NO2 i CO). 

5.4. ZEMLJIŠTE I VODE 

Snabdevanje vodom i odvođenje otpadne vode na teritoriji opštine Bor je povereno JKP Vodovod 
Bor. Osim grada Bora, vodom za piće su snabdevena i sela Brestovac, Brezonik, Donja Bela reka, 
Zlot, Krivelj, Oštrelj i Slatina. Domaćinstva naselja Metovnica, Bučje, Gornjane, Luka, Tanda, 
Topla i Šarbanovac se snabdevaju vodom individualno. Fekalna i kišna kanalizacija su izgrađene u 
gradu Boru. 
Početkom organizovanog vodosnabdevanja se smatra izgradnja i puštanje u rad vodovoda „Surdup“ 
1949. godine, dok je zvanično osnivanje od strane skupštine opštine Bor bilo 1962.godine kada se 
formira Samostalna ustanova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodovoda i kanalizacije 
„Vodovod“ Bor. A 1990 godine se registruje kao Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor. 
Nakon kaptiranja izvorišta „Surdup“ koje se nalazi u blizini sela Donja Bela Reka, ukazala se 
potreba za proširivanjem vodosnabdevanja pa se 1964. godine kaptira i pušta u rad novi sistem iz 
pravca Krivelja sa izvorišta „Kriveljska banjica“. Zatim se 1972. godine pušta u rad sistem Zlot. 
Kaptirana su 4. izvora : „Gaura Mare“ , „Gaura Mika“, „Rnić“ i „Mejlanić“, izgrađena je crpna 
stanica, cevovod i gradski rezervoar „Topovske šupe“. 
Osamdesetih i devedesetih godina dolazi do naglog opadanja izdašnosti kaptiranih izvorišta iz 
pravca Zlota odakle su se najveće količine vode koristile za vodosnabdevanje grada. Tako da u 
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koliko nije bilo povoljnog rasporeda padavina grad se svake godine suočavao sa restrikcijom vode. 
Da bi se gradu i industriji obezbedila dovoljna količina vode 1996. godine je započeta izgradnja I 
faze regionalnog vodosistema „Bogovina“ koji je pušten u rad 2002. godine. 
Sa raspoloživih 250 l/s iz postojećih izvorišta i 150 l/s iz sistema „Bogovina“ tako da ima dovoljne 
količine vode. 
JKP „Vodovod“ organizovano snabdeva vodom privredu i 45.000 građana, od čega je 38.000 u 
gradu Boru. Takođe, odvodi otpadnu vodu privrede i oko 90% priključenih na vodovod. 
Kanalizaciona mreža je znatno manje razvijena (70 km u poređenju sa 250 km vodovodne mreže). 
JKP „Vodovod“ ima 213 radnika, od čega 17 održava vodovod i 18 kanalizaciju. 

5.5. KLIMATSKI ČINIOCI 

Klima područja opštine Bor ima obeležja umereno kontinentalne, sa povremenim a ponekad i 
znatnim uticajem kontinentalne klime, koja prodire iz Vlaške nizije i Karpatskih planina. 
U planinskom području opštine, klima poprima karakteristike planinske klime. Ovde su zime oštrije, 
leta kraća, relativno topla, nešto svežija u odnosu na borsku površ, padavine, posebno u zimskom 
periodu su obilnije. 
U vedrim danima, koji su ovde česti, a posebno zimi kada se vidljivost poveća sa planinskih vrhova 
puca vidik na vulkanske kupe, klisuraste doline i krečnjačke planine. 
Godišnja osunčanost područja dostiže 2000 sati. Ona najviše iznosi u mesecu julu – 300 sati, a 
najmanje u decembru – 60 sati. 
Niska oblačnost, duga insolacija i natprosečna pošumljenost područja, pogoduju rekreativnom, 
banjskom i planinskom turizmu. 
Prosečna godišnja temperatura vazduha od 10 stepeni celzijusa, suma padavina između 517,0 i 
685,8 mm i relativna vlažnost vazduha 71,5 % daju ovom području specifične klimatske odlike. 

5.6. PEJZAŽ 

Stogodišnje rudarenje je ostavilo traga ne samo u estetskom, nego i u ekološkom pogledu. Stvaranje 
rudarskog otpada je uslovilo poremećaje prirodnih parametara vazduha, vode i zemljišta. 
Mikroklima predela je promenjena, a sa njom i prirodno okruženje. 

5.7. KULTURNA DOBRA 

Prirodna bogatstva Bora i okoline omogućila su nastajanje prvih naselja još u ranom  neolitu (VI 
mil.p.n.e.). Na lokalitetu Kučajna – Bor II arheološkim istraživanjima potvrđeno je postojanje 
naselja iz ovog perioda sa ostacima arhitektonskih objekata – zemunica i nadzemnih kuća, 
keramičkih nalaza i oruđa od kamena i kostiju koji svedoče o dugom životu na ovom prostoru. Već 
krajem neolita čovek spoznaje mogućnost eksploatacije metala – bakra, što dovodi do otvaranja 
prvih rudnika, kao što je Rudna glava u blizini Majdanpeka, koja važi za jedan od najstarijih rudnika 
bakra u Evropi (V mil.p.n.e.). 
Eksploatacija bakra u poznom neolitu i ranom eneolitu dovodi do nastajanja prvih metalurških 
punktova za njegovu preradu. Jedan od najznačajnijih takvih lokaliteta na ovom prostoru je 
Lazareva pećina u Zlotu iz eneolitskog perioda (IV – III mil.p.n.e.), gde je pronađen veliki broj 
bakarnih predmeta (igle, šila, bodeži). Iz istog vremenskog perioda poznati su nam i lokaliteti “Čoka 
lu Balaš“ u Krivelju, “Kulmja Škjopuluj“ u Klokočevcu i “Kmpije“ u borskom naselju Petar Kočić. 
Aktivna eksploatacija ruda i njihova prerada nastavljena je i u bronzano doba (II mil.p.n.e.) što 
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potvrđuje lokalitet Trnjane u Brestovačkoj banji na kome je uz naselje otkrivena i nekropola sa 
spaljenim pokojnicima. Na ovom lokalitetu, kako u naselju, pronađena je velika količana metalične 
šljake što ukazuje da je oblast Bora u ovom periodu bila značajniji metalurški centar. Istom periodu 
pripada i nekropola na Borskom jezeru. 
U gradu Boru od kulturnih dobara se mogu izdvojiti spomenik rudaru, spomenik Đorđu Vajfertu, 
spomenik logorašima u vreme Drugog svetskog rata. 
Najnoviji i najveći eksponat je kamion damper nosivosti 170 i neto težine 105 tona. Muzealci ovaj 
eksponat od milošte nazivaju “Guliver“, jer je njegova visina i širina preko 12 metara, prečnik gume 
3, zapremina rezervoara goriva 3200, a ulja 650 litara. 
 

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

6.1. OBIM UTICAJA (GEOGRAFSKO PODRUČJE I BROJNOST STANOVNIŠTVA IZLOŽENOG RIZIKU)  

Imajući u vidu lokaciju na kojoj je predviđeno izvođenje radova (industrijska zona), obim i 
karakteristike projekta (predviđeni su samo pripremni zemljani radovi) i činjenicu da su tehničkom 
dokumentacijom predviđene mere zaštite od udesa može se reći da izvođenje radova neće imati 
značajan uticaj na okolno stanovništvo. 

6.2. PRIRODA PREKOGRANIČNOG UTICAJA 

Nema prekograničnog uticaja. 

6.3. VELIČINA I SLOŽENOST UTICAJA 

Obzirom na to da su predmet ovog zahteva samo pripremni radovi može se reći da je uticaj na 
životnu sredinu nije značajan. 

6.4. VEROVATNOĆA UTICAJA 

Projektnom dokumentacijom au predviđene sve mere zaštite na radu u cilju smanjenja mogućnosti 
da dođe do udesa. 

6.5. TRAJANJE, UČESTALOST I VEROVATNOĆA PONAVLJANJA UTICAJA 

Pripremni zemljani radovi se vrše za potrebe projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije zbog 
povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor. Iskopi su 
predviđeni na lokacijama uklonjenih objekata. Na osnovu iskustva investitora koja su zasnovana na 
dosadašnjim analizama uzoraka zemljišta iz kompleksa same topionice  ne očekuje se da materijal 
iz iskopa bude značajno kontaminiran. Kako nije u pitanju tehnološki proces koji se ponavlja ne 
očekuje se ponavljanje uticaja.  

7. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I 
OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA 

Izvođač radova je dužan da se upozna sa projektom i da se pridržava svih mera bezbednosti i 
zdravlja na radu. 
Neophodno je uraditi poseban elaborat o uređenju gradilišta i organizaciji rada na gradilištu u 
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pogledu zaštite na radu. 
Pre početka radova investitor je dužan da podnese prijavu o početku radova nadležnoj inspekciji 
rada. 
Gradilište mora da bude uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova. 
Gradilište mora da bude osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
Gradilište  mora da bude opremljeno sa odgovarajućim propisanim sredstvima za prvu pomoć. 
Radnici i zaposleni na izvođenju pripremnih zemljanih radova moraju da budu zaštićeni od povreda 
i moraju nositi odgovarajuća zaštitna sredstva. 
Građevinska mehanizacija i uređaji, pri postavljanju na mesto rada moraju biti pregledani i 
provereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 
Pregledi mašina i vozila od strane stručnih i ovlašćenih lica vrše se u propisanim rokovima, o čemu 
se mora voditi uredna evidencija. Dnevne i nedeljne preglede vrši sam rukovalac. Periodične 
preglede i preglede posle intervencija na mašini vrše ovlašćeni mehaničar i rukovalac zajedno. 
Mašina na kojoj nisu sprovedene mere zaštite na radu, bez obzira na njenu ispravnost, smatra se 
neispravnom i stavlja se van upotrebe. 
Zamena ulja u motorima mora se vršiti po mogućnosti u servisima ili odgovarajućim lokacijama 
van gradilišta. 
U toku izvođenja pripremnih radova, potrebno je preduzeti sve mere kako bi se sprečilo izlivanje 
goriva i maziva. 
Radnici koji rukuju sa građevinskim mašinama moraju biti u potpunosti obučeni i upoznati sa 
načinom rukovanja. Rukovanje mašinom se može poveriti samo licu starijem od 18 godina koje je 
obučeno za bezbedan rad i koje poseduje važeće lekarsko uverenje za te uslove rada.  
Pre početka rada bagerista mora označiti početak rada, jasno čujnim zvučnim signalom. Ukoliko se 
u toku rada pojave kvarovi koji ugrožavaju sigurnost u radu, radovi se moraju prekinuti do 
otklanjanja kvara. 
Prilikom mašinskog iskopa materijala, rukovalac mašine i poslovođa moraju voditi računa o 
sigurnosti radnika koji rade u dometu mašine. 
Strogo je zabranjeno zadržavanje u zoni rada i kretanja mašina. 
Za vreme rada mašina strogo je zabranjeno: penjanje ili silaženje sa mašine, izvođenje popravki, 
podešavanja ili podmazivanja, odvraćanje pažnje bageriste razgovorom, ulazak drugih lica, naročito 
dece, u kabinu. 
Strogo je zabranjeno vršiti bilo kakvu intervenciju i popravku dok je mašina u radu ili joj radi motor. 
Po završetku rada bagerista je dužan da ostavi bager na predviđeno, bezbedno mesto, da spusti 
kašiku, isključi sve mehanizme i zabravi obrtanje platforme bagera. 
Strogo je zabranjeno parkirati mašinu na uzbrdici ili nizbrdici, kao i sa podignutim radnim uređajem 
ili kipom. 
Za rad noću, mašine i vozila moraju biti snabdevene propisanim svetlosnim i drugim uređajima. 
Buka građevinskih mašina ne sme da prelazi propisanu granicu. 
Radnici koji rukuju sa građevinskim mašinama koje imaju elektro pogon moraju biti zaštićeni na 
odgovarajući način. 
Samohodne građevinske mašine moraju imati uređaj za davanje zvučnih signala. 
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Za prevoženje materijala iz iskopa i drugog materijala moraju se upotrebljavati isključivo ispravna 
vozila koja svojim karakteristikama odgovaraju vrsti i težini materijala. 
Vozilom smeju upravljati lica koja poseduju vozačku dozvolu za tu kategoriju. 
Ukoliko se u toku radova naiđe na geološka i paleontološka dokumeta (fosili, minerali, kristali i dr.) 
koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost, nalazač je dužan da prijavi Ministarstvu 
zaštite životne sredine u roku od osam dana od dana pronalaska, i preduzme mere zaštite od 
uništenja, oštećivanja ili krađe. 
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8. PRILOZI: 
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Upitnik uz zahtev za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 

Red. 
br. 

Pitanje 
Kratak opis projekta? 

DA/NE 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

1.  

Da li izvođenje, rad ili 
prestanak rada 
podrazumevaju aktivnosti 
koje će prouzrokovati fizičke 
promene na lokaciji 
(topografije, korišćenja 
zemljišta, izmenu vodnih 
tela) 

DA 

Izvođenjem projekta su planirani 
pripremni zemljani radovi za 11 
objekata. Objekti su predviđeni na 
površinama na kojima ranije nije 
bilo objekata i na površinama na 
kojima su se ranije nalazili objekti i 
postrojenja, a koji su uklanjani u 
cilju modernizacije kompleksa. 

NE 

Pripremni radovi su 
predviđeni u okviru 
industrijskog kompleksa 
Serbia Zijin Copper d.o.o. 
Bor 

2.  

Da li izvođenje ili rad 
projekta podrazumeva 
korišćenje prirodnih resursa 
kao što su zemljište, vode, 
materijali ili energija, 
posebno resursa koji nisu 
obnovljivi ili koji se teško 
obezbeđuju? 

DA 

Projekat obuhvata zemljane radove 
(iskop) za čije je izvođenje 
potrebno angažovanje 
odgovarajuće mehanizacije;  
Tečna goriva će biti potrebna za 
rovokopače kao i dovoženje i 
odvoženje zemlje. 
Ostali resursi neće biti potrebni. 

NE  

3.  

Da li projekat podrazumeva 
korišćenje, skladištenje, 
transport, rukovanje ili 
proizvodnju materija ili 
materijala koji mogu biti 
štetni po ljudsko zdravlje ili 
životnu sredinu ili koji mogu 
izazvati zabrinutost zbog 
postojećih ili potencijalnih 
rizika po ljudsko zdravlje? 

DA 

Prilikom izvođenja pripremnih 
radova kao čvrst otpad javiće se 
zemlja koja potiče od iskopa.  
U iskopu su očekivani stari temelji 
i instalacije. 

NE 

Izvođač radova je dužan da 
se u svemu pridržava 
Zakona o upravljanju 
otpadom i da na gradsku 
deponiju  odlaže samo 
neopasan otpad.  
Izvođač je obavezan da 
angažuje akreditovanu 
firmu za kategorizaciju 
materijala iz iskopa. Za 
materijal klasifikovan kao 
opasan otpad akreditovana 
kuća izdaje elaborat o 
daljem tretmanu. Obaveza 
je izvođača da postupi po 
tom elaboratu i preda sav 
opasan materijal na tretman 
odgovarajućoj licenciranoj 
firmi za obradu opasnog 
otpada. 
Potvrdu o kategoriji otpada 
izdaje licencirana firma za 
kategorizaciju i preradu 
opasnog otpada. 

4.  

Da li će na projektu tokom 
izvođenja, rada ili po 
prestanku rada nastajati 
čvrsti otpad? 

DA NE 

5.  
Da li će na projektu dolaziti 
do ispuštanja zagađujućih 
materija ili bilo kakvih 
opasnih, otrovnih ili 

DA 
Prilikom izvođenja radova može 
doći do pojave prašine koja potiče 
od rada sa zemljom. 

NE  
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Upitnik uz zahtev za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 

Red. 
br. 

Pitanje 
Kratak opis projekta? 

DA/NE 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

neprijatnih materija u 
vazduh? 

6.  

Da li će projekat 
prouzrokovati buku i 
vibracije, ispuštanje svetlosti, 
toplotne energije ili 
elektromagnetnog zračenja? 

DA 

Iskop zemlje u širokom iskopu 
vršiće se u načelu mašinski - 
rovokopačima uz angažovanje 
dodatne mehanizacije za utovar i 
odvoz materijala iz iskopa. 

NE 

Povišen nivo buke i 
vibracija se očekuje od 
angažovane mehanizacije i 
radne snage i trajaće koliko 
i sami radovi. 

7.  

Da li projekat dovodi do 
rizika od kontaminacije 
zemljišta ili vode ispuštenim 
zagađujućim materijama na 
tlo ili u površinske ili 
podzemne vode? 

NE 
 
 

NE  

8.  

Da li će tokom izvođenja ili 
rada projekta postojati bilo 
kakav rizik od udesa koji 
može ugroziti ljudsko 
zdravlje ili životnu sredinu? 

DA 

Kod izvođenja Projekta uvek 
postoji rizik od povreda, zbog čega 
je propisana obavezna lična 
zaštitna oprema i pridržavanje 
pravila ponašanja u fabričkom 
krugu, kako bi se smanjila 
mogućnost da dođe do takvih 
situacija. 

NE 

Pre početka izvođenja 
radova potrebno je izraditi 
elaborat o uređenju 
gradilišta i predvideti sve 
mere bezbednosti i zdravlja 
na radu kako bi se smanjila 
mogućnost udesa. 

9.  

Da li će projekat dovesti do 
socijalnih promena, na 
primer u demografskom 
smislu, tradicionalnom 
načinu života, zapošljavanju? 

NE  NE  

10.  

Da li postoje bilo koji drugi 
faktori koje treba analizirati, 
kao što je razvoj koji će 
uslediti, koji bi mogli dovesti 
do posledica po životnu 
sredinu ili do kumulativnih 
uticaja sa drugim, postojećim 
ili planiranim aktivnostima 
na lokaciji? 

DA 

Zemljani radovi (iskop) 
predstavljaju pripremne radove na 
povećanju kapaciteta topionice 
bakra u okviru kompleksa SERBIA 
ZIJIN COPPER D.O.O. BOR 

NE 

Rekonstrukcija će uključiti 
pored povećanja kapaciteta 
proizvodnje topionice, 
unapređenje zastarele 
opreme, kao i stepena 
zaštite životne sredine. 

11.  

Da li ima područja na 
lokaciji ili u blizini lokacije, 
zaštićenih po međunarodnim 
ili domaćim propisima zbog 
svojih ekoloških, pejzažnih, 
kulturnih ili drugih vrednosti, 
koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

NE Projekat je planiran u 
Industrijskom kompleksu. NE 

Na lokaciji i u njenoj 
neposrednoj blizini nema 
opisanih kulturnih i 
prirodnih vrednosti. 

12.  Da li ima područja na 
lokaciji ili u blizini lokacije, 

NE Projekat je planiran u 
industrijskom kompleksu. NE Na lokaciji i u njenoj 

neposrednoj blizini nema 
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Upitnik uz zahtev za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 

Red. 
br. 

Pitanje 
Kratak opis projekta? 

DA/NE 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

važnih ili osetljivih zbog 
ekoloških razloga, na primer 
močvare, vodotoci ili druga 
vodna tela, planinska ili 
šumska područja, koja mogu 
biti zagađena izvođenjem 
projekta? 

močvara, vodotoka ili 
drugih vodnih tela, 
planinskih ili šumskih 
područja, koja mogu biti 
zagađena izvođenjem 
projekta. 

13.  

Da li ima područja na 
lokaciji ili u blizini lokacije 
koja koriste zaštićene, važne 
ili osetljive vrste faune i 
flore, na primer za 
naseljavanje, leženje, 
odrastanje, odmaranje, 
prezimljavanje i migraciju, a 
koja mogu biti zagađena 
realizacijom projekta? 

NE Projekat je planiran u 
industrijskom kompleksu. NE 

Na lokaciji i u njenoj 
neposrednoj blizini nema 
područja koja koriste 
zaštićene, važne ili 
osetljive vrste faune i flore. 

14.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije postoje površinske 
ili podzemne vode koje 
mogu biti zahvaćene 
uticajem projekta? 

DA 

Piezometarskim merenjima je 
ustanovljena kota podzemne vode 
(PV) na -4,0m do -9,0 m stenske 
mase (u zoni nove Topionice, u 
drugim bušotinama nije bilo 
pokazatelja PV). 

NE 

Prosečna dubina iskopa za 
objekat topionice je 2,5m 
tako da nema opasnosti od 
uticaja na podzemne vode 
prilikom izvođenja radova.  

15.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije postoje područja ili 
prirodni oblici visoke 
ambijentalne vrednosti koji 
mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta? 

NE Projekat je planiran u 
industrijskom kompleksu. NE  

16.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije postoje putni pravci 
ili objekti koji se koriste za 
rekreaciju ili drugi objekti 
koji mogu biti zahvaćeni 
uticajem projekta? 

DA 

Kod pojedinih objekata iskop 
zahvata i stare interne 
saobraćajnice, koje su uglavnom sa 
tucaničkim zastorom. 

NE 

Materijal dobijen rušenjem 
postojećeg kolovoza, se  
transportuje do deponije 
koju odredi nadzorni organ 
- istovariti i rasplanirati, ili 
po mogućnosti upotrebiti 
za izradu nasipa. 

17.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije postoje transportni 
pravci koji mogu biti 
zagušeni ili koji prouzrokuju 
probleme po životnu sredinu, 
a koji mogu biti zahvaćeni 
uticajem projekta? 

NE Projekat je planiran u 
industrijskom kompleksu. NE  

18.  Da li se projekat nalazi na 
lokaciji na kojoj će 

DA Lokacija na kojoj je planirano 
izvođenje radova se nalazi u 

NE  
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Upitnik uz zahtev za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 

Red. 
br. 

Pitanje 
Kratak opis projekta? 

DA/NE 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

verovatno biti vidljiv 
velikom broju ljudi? 

neposrednoj blizini grada Bora, 
tako da se očekuje da bude vidljiv 
velikom broju ljudi. 

19.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije ima područja ili 
mesta od istorijskog ili 
kulturnog značaja koja mogu 
biti zahvaćena uticajem 
projekta? 

NE 

Na lokaciji i u njenoj blizini nema 
područja od istorijskog i kulturnog 
značaja koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta. 

NE  

20.  

Da li se projekat nalazi na 
lokaciji u prethodnom 
nerazvijenom području koje 
će zbog toga pretrpeti 
gubitak zelenih površina? 

NE Izvođenje radova je planirano u 
industrijskom kompleksu. NE  

21.  

Da li se na lokaciji ili u 
blizini lokacije projekta 
koristi zemljište, na primer 
za kuće, vrtove, druge 
privatne namene, industrijske 
ili trgovačke aktivnosti, 
rekreaciju, kao javni otvoreni 
prostor, za javne objekte, 
poljoprivrednu proizvodnju, 
za šume, turizam, rudarske ili 
druge aktivnosti koje mogu 
biti zahvaćene uticajem 
projekta? 

DA 
U blizini fabričkog kompleksa se 
nalazi grad Bor u kome se nalaze 
objekti pomenute namene.  

NE  

22.  

Da li za lokaciju i za okolinu 
lokacije postoje planovi za 
buduće korišćenje zemljišta 
koje može biti zahvaćeno 
uticajem projekta? 

NE 

Lokacija na kojoj je planirano 
izvođenje projekta je za 
industrijsku namenu i nema 
planova za promenu namene 
zemljišta. 

NE  

23.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije postoje područja sa 
velikom gustinom 
naseljenosti ili izgrađenosti 
koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

DA 
Projekat se planira  industrijskoj 
zoni, u neposrednoj blizini grada 
Bora, u kome se nalaze škole, 
verski objekti i sl. 
 

NE 

. 

24.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije ima područja 
zauzetih specifičnim 
(osetljivim) korišćenjima 
zemljišta, na primer bolnice, 
škole, verski objekti, javni 

DA NE 

 

 



ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU   

 

Upitnik uz zahtev za zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 

Red. 
br. 

Pitanje 
Kratak opis projekta? 

DA/NE 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

objekti koji mogu biti 
zahvaćeni uticajem projekta? 

25.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije ima područja sa 
važnim, visoko kvalitetnim 
ili retkim resursima (na 
primer, podzemne vode, 
površinske vode, šume, 
poljoprivredna, ribolovna, 
lovna i druga područja, 
zaštićena prirodna dobra, 
mineralne sirovine i dr.) koja 
mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

DA U blizini lokacije se nalaze 
nalazišta bakra. NE  

26.  

Da li na lokaciji ili u blizini 
lokacije ima područja koja 
već trpe zagađenje ili štetu na 
životnoj sredini (na primer, 
gde su postojeći pravni 
normativi životne sredine 
pređeni) koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

DA 

Projekat se izvodi u industrijskoj 
zoni u Boru, te se u blizini očekuju 
područja zahvaćena nekom vrstom 
zagađenja. 

NE 

Projektom pripremnih 
zemljanih radova se ne 
očekuje značajan uticaj na 
životnu sredinu. 

27.  

Da li je lokacija projekta 
ugrožena zemljotresima, 
sleganjem zemljišta, 
klizištima, erozijom, 
poplavama ili povratnim 
klimatskim uslovima (na 
primer temperaturnim 
razlikama, maglom, jakim 
vetrovima) koje mogu 
dovesti do prouzrokovanja 
problema u životnoj sredini 
od strane projekta? 

NE 

Na lokaciji ne može doći do 
značajnih problema pod dejstvom 
zemljotresa, sleganja terena, 
klizišta, erozije, poplava,  
temperaturnih razlika, magle, jakih 
vetrova i sličnog jer nisu 
zastupljeni. 

NE  

 

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o proceni 
uticaja na životnu sredinu: 
 
Kompanija Serbia Zijin Bor Copper doo Bor nalazi se u industrijskoj zoni u Boru, severoistočno od grada 
i zauzima više katastarskih parcela K.O. Bor 1 i K.O. Bor 2.  
Bor se nalazi u severnoj (Karpatskoj) zoni istočne Srbije, na prosečnoj nadmorskoj visini 353 m. Prostire 
se u basenu Borske reke. Geografske koordinate Bora jesu 44°04′25″ severne geografske širine i 
22°05′26″ istočne geografske dužine.  

 

 



ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU   

 

Predmet ovog zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu su  zemljani radovi za 
objekte za koje je potrebno izvesti široki iskop: 
1. Objekat 0208 - Dogradnja Hale konvertora (Topionica) 
2. Objekat 0214 - Anodna rafinacija i livenje (Topionica) 
3. Objekat 0218 - Postrojenje za odsumporavanje 
4. Objekat 0221 - Plato za sporo hlađenje šljake 
5. Objekat 0301 – Nova Elektroliza sa prečišćavanjem elektrolita 
6. Objekat 0401 – Sekcija prečišćavanja gasa (Nova fabrika sumporne kiseline) 
7. Objekat 0402 – Sekcija sušenja i apsorbcije (Nova fabrika sumporne kiseline) 
8. Objekat 0403 – Sekcija konverzije (Nova fabrika sumporne kiseline) 
9. Objekat 0408 – Trafostanica 10kV nove fabrike sumporne kiseline  
10. Objekat 0409 – Postrojenje za pripremu krečne emulzije 
11. Objekat 0410 – Skladište sumporne kiseline 
Zemljani radovi-iskopi koji su predmet ovog projekta su planirani na sledećim katastarskim parcelama u 
okviru kompleksa Serbia Zijin Copper doo Bor: KP 4400/45, 4400/48 i 4400/57 KO Bor II. 
Objekti su predviđeni na površinama na kojima ranije nije bilo objekata i na površinama na kojima su se 
ranije nalazili objekti i postrojenja, a koji su uklanjani u cilju modernizacije kompleksa. Površine sa kojih 
su uklanjana postrojenja i objekti su  zaravnjene i u iskopu su očekivani stari temelji i instalacije. Isti je 
slučaj sa površinama na kojma je predviđena rekonstrukcija postrojenja. 
Materijal iz iskopa koji može biti upotrebljen za nasipanja oko budućih objekata, odložiti u blizini iskopa 
u okviru kompleksa po dogovoru sa nadzorom. Višak materijala iz iskopa transportovati u otkopani 
prostor površinskog kopa „Bor“ ukoliko nije u pitanju opasan otpad. Površinski kop „Bor“ se više ne 
koristi za ekslploataciju rude nego kao prostor za odlaganje materijala (raskrivke tj. kopovske jalovine) 
sa površinskog kopa „Veliki Krivelj“.   
Obaveza izvodjača je da angažuje akreditovanu kuću za izradu Izvešataja o kategorizaciji otpada kojim 
će biti definisan tretman materijala iz iskopa. U slučaju da je materijal iz iskopa kategorizovan kao opasan 
otpad, akreditovana kuća izradjuje Elaborat o tretmanu opasnog otpada po kojem je Izvodjač obavezan 
da postupi. Troškove tretmana otpada snosi Izvodjač. 
Izvodjač je dužan da se u svemu pridržava Zakona o upravljanju otpadom.  
Prema Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje 
se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/2008) za projekat 
pripremnih zemljanih radova nije potrebna izrada Studije uticaja na životnu sredinu. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном 

захтеву „Serbia Zijin Bor Copper“ д.о.о. Бор, Ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, Бор, за издавање 

локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. 

гласник РС“, број 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017), члана 23. Закона о државној 

управи („Сл. гласник РС'', бр. 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 

53а и чл. 133. став 2. тачка 4. 4а. 5. 6. и 11. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбe о 

локацијским условима (,,Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) и  Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, бр. 68/19) у 

складу са Просторним планом општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 2/2014), 

Урбанистичким пројектом за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно - 

индустријског комплекса SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR (Потврда Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и 

урбанизам, бр. 350-01-01216/2020-11 од 27.3.2020. године) и овлашћењем садржаним у 

решењу министра број 119-01-31/2020-02 од 14.02.2020. године, издаје: 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 

I За фазну изградњу, доградњу и реконструкцију групе објеката у оквиру 

комплекса „Serbia Zijin Bor Copper“ д.о.о. Бор, са циљем повећања капацитета 

топионице бакра, на к.п. бр. 796/1, 800/3, 800/4, 4651 КО Бор I, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 

4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/18, 4400/20, 4400/26, 4400/27, 4400/28, 

4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/49, 

4400/50, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/57, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 

4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/74, 4400/75, 4400/76, 

4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382 КО Бор 

II, на територији града Бора потребне за израду идејног пројекта, пројекта за 

грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Просторним планом општине Бор 

(„Сл. лист општине Бор“, бр. 2/2014), Урбанистичким пројектом за потребе урбанистичко-

техничке разраде привредно - индустријског комплекса SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO 

BOR (Потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за 

просторно планирање и урбанизам бр. 350-01-01216/2020-11 од 27.3.2020. године).  

Категорије објеката: Б, В и Г 

Класификациони број: 230 400, 222 330, 126 351, 222 420 

БРГП планираних објеката: 34 834 m2 

Површина под планираним постројењима на отвореном: 45535 m2 

Прикључци за инфраструктуру прелазе преко кп бр. 139/1, 799/1, 4642/1 КО Бор I, 

4400/2, 4400/26, 4400/65, 4400/66 КО Бор II 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА  И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Број предмета:  ROP-MSGI-20089-LOCH-4/2020 

Заводни број: 350-02-00311/2020-14 

Датум: 15.10.2020. године 

Немањина 22-26, Београд 



Прикључак на јавну саобраћајницу: Главни приступ теретним возилима омогућен је 

са локалног пута на кп бр. 1221/4 КО Бор II до које се долази преко парцела 4438, 

4381, 4382 КО Бор II. 

Секундарни саобраћајни прикључци остварени су из Улице Ђорђа Вајферта - 

северозападни улаз на к.п. број 148 КО Бор 1 и северни улаз на к.п. број 138 КО Бор 1. 

Остали приклучци: Главни улаз (кп бр. 4400/27 КО Бор II) и улазом код Флотације 

(Мессер-а) са кп бр. 4651 КО Бор I. 

II ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Просторног плана општине бор, у 

оквиру индустријске зоне РТБ Бор групе, за коју је предвиђена разрада планом детаљне 

регулације. 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНЕ ПРИВРЕДНИХ 

АКТИВНОСТИ ДАТА ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ 

Основна правила коришћeња, урeђeња и заштитe простора за лоцирање привредних погона 

су: 

− изградња нових и модернизација постојећих привредних капацитета мора да уважава 

мере заштите животне средине у складу са прописима; 

− капацитете рударско - металуршког комплекса који имају крупне просторне, 

саобраћајне, комуникационе и инфраструктурне захтеве усмеравати у оквиру планираних 

зона/локалитета и коридора, уз спровођење мера заштите животне средине које своде 

утицаје на околину на најмању/прихватљиву меру; 

− за напуштене објекте индустријског или рудничког круга предвиђа се промена намене за 

привредне активности и пословање; 

− за скупне локације (индустријске зоне) предвидети, евентуално, заједничке сервисе као 

што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и 

производних објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка; предвиђени 

индекси заузетости парцела 40–60% (уз могућност и до 80%); удаљеност од суседних 

објеката дефинисати убанистичким планом; стриктна примена услова и мера заштите 

животне средине; 

− привредни објекти морају имати приступни пут и одговарајуће комуналне инсталације 

ради одвијања производног и других процеса или обављања услуга; 

− привредни погони морају пречишћавати загађене отпадне технолошке воде пре улива у 

водотоке, морају организовати депоновање неорганског индустријског отпада на 

одговарајући начин, као и третман/прераду органског отпада у складу са условима заштите 

животне средине; 

− У насељу се препоручује минимална величина парцеле 10 ари; ширина фронта парцеле 

20 m; веза објеката са јавним путем минималне ширине 5 m; 

− за привредне објекте обавезно је минимално опрeмањe инфраструктурним садржајима 

(водоснабдeвања, одвођeња отпадних вода, приступног пута, eлeктроeнeргeтске и ТТ 

мрeже); 

− прeдвидeти обавeзно паркирањe на властитоj парцeли ради спрeчавања загушeња, 

коришћeња jавних површина и угрожавања сусeдства и животне средине; 

− обавeзно обeзбeђивањe манипулативног простора и складишта за онe дeлатности и МСП 

коjа имаjу вeћe транспортнe захтeвe, матeриjалнe инпутe (сировинe, матeриjали) и готовe 

производe; 

− обавeзно ограђивањe парцeлe; 



− обeзбeђење заштитног поjаса између рударских и металуршких погона и зоне становања 

и сл.; 

Према Закону о интегрисаној дозволи, обавеза РТБ-а Бор је да до 2015. године усклади рад 

својих објеката са његовим и одредбама закона о заштити животне средине, за нове објекте 

и за оне који се ревитализују. Након 2015. године престаје право емитовања 

прекограничних вредности загађујућих материја. То подразумева да РТБ Бор у овом 

периоду треба да усклади пословање на начин да загађења ваздуха, воде и земљишта сведе 

на минимум. Са становишта развоја комплекса РТБ-а Бор, у складу са захтевом 

ратификованог Кјото протокола у Србији (2007) и применом Директива ЕУ IPPC, SЕА, 

ЕТS (до 2016), CCS (2020), значајно је и обезбеђивање локације за евентуални смештај 

будућег постројења за захватање и складиштење CО2. 

За индустријску зону РТБ Бор групе предвиђена је разрада планом детаљне регулације. 

Ова зона разрађена је урбанистичким пројектом. 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 

РАЗРАДЕ ПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА SERBIA ZIJIN BOR 

COPPER DOO BOR 

Урбанистички пројекат обухвата привредно - индустријски комплекс ZiJin Bor на 

територији града Бора (КО Бор 1 и КО Бор 2), као предметно подручје инвестирања од 

стране компаније Serbia Zijin Bor Copper doo Bor, унутар којег се примењује 

контролисани/затворени режим коришћења простора. 

Катастарско стање парцела и објеката у обухвату Урбанистичког пројекта дато је у 

Извештају са правном анализом непокретности од 20.12.2019. године (Marjanović Law, 

поглавље IV Документација), у даљем тексту: Извештај. Податке о праву 

својине/коришћења непокретности треба узети условно, с обзиром да представљају пресек 

стања на дан достављања Извештаја у току имовинско-правног поступка, који је покренут 

ступањем на снагу Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима 

Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор („Службени гласник РС“ број 

95/2018), а који није окончан. 

У обухвату Урбанистичког пројекта изграђени су објекти чије је катастарско и фактичко 

стање дато на графичком прилогу 01 Обухват урбанистичког пројекта на катастарско - 

топографском плану, и који су табеларно приказани у поменутом Извештају. Укупна 

површина изграђених објеката према Извештају/ катастарском стању износи 203.391m2, а 

према укупном стању, које је утврђено на катастарско-топографском плану, површина под 

објектима износи око 224.532 m2. У овај биланс не улазе површине објеката у обухвату 

зоне 13. 

Подручје Урбанистичког пројекта се на западу граничи са градским насељем Бор. 

Комплексу се приступа преко градских саобраћајница, из Улице Васић Милана Перице 

(западна и југозападна капија на к.п. број 4651 КО Бор 1), као и из Улице Ђорђа Вајферта 

(северозападни улаз на к.п. број 148 КО Бор 1 и северни улаз на к.п. број 138 КО Бор 1). 

Главни приступ теретним возилима омогућен је у јужном делу комплекса, са интерне 

саобраћајнице уз железничку пругу, која се даље прикључује на локални пут и на државни 

пут II Б реда број 393. 

У југоисточном делу, комплекс је повезан на постојећу једноколосечну железничку пругу 

Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац), на к.п. број 4642/1 КО Бор1, преко које 

се обавља највећи део транспорта. 

Уз северну границу комплекса налази се стари, затворени површински коп. Са 

североисточне и источне стране је одлагалиште рударске расривке и комплекс РББ, којем 

се приступа преко главних интерних саобраћајница у комплексу. На јужној и југозападној 

страни, уз границу комплекса налази се флотацијско јаловиште. 



У обухвату Урбанистичког пројекта изграђене су мреже и објекти инфраструктуре, као и 

прикључци на спољњу мрежу. Постојећи и планирани објекти и мреже инфраструктуре 

дати су на графичком прилогу 03 Мреже и објекти инфраструктуре и описани у поглављу 

7 Начин прикључења на инфраструктурну мрежу. 

ПРЕДЛОГ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

На подручју Урбанистичког пројекта који је предмет детаљне разраде (115,4ha), 

предложено је формирање тринаест (13) грађевинских парцела, и то: 

 Грађевинска парцела П1, површине 101ha 90a 17m2, која ће се формирати од целих 

к.п. број 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/20, 4400/42, 4400/43, 

4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/57, 4400/67, 4400/68, 4400/75, 

4400/76, 4400/78, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84 и 4400/86 КО Бор 2, 

као и делова к.п. број 4400/3, 4400/18, 4400/41, 4400/48, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 4400/62, 

4400/64, 4400/65, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/73 и 4400/77 КО Бор 2, и којом 

су обухваћене целе функционалне зоне 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 и 12, као и делови 

функционалних зона 05, 06 и 07; 

 Грађевинска парцела П4, површине 3ha 2a 86m2, која ће се формиратиод целих к.п. 

број 4400/33 и 4400/35 КО Бор 2, као и од делова 4400/36 и 4400/18 КО Бор 2, и којом је 

обухваћена цела функционална зона 11 и део функционалне зоне 06; 

 Грађевинска парцела П5, површине 29a 58m2, која ће се формиратиод делова  к.п. 

број 800/4 и 4651 КО Бор 1,и којом је обухваћен део функционалне зоне 05; 

 Грађевинска парцела П7, површине 3ha 64a 13m2, која ће се формиратиод целих 

к.п. број 4400/27, 4400/50 и 4400/74 КО Бор 2, као и од делова к.п. број4400/3, 4400/18, 

4400/26, 4400/28, 4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/48, 4400/49, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 

4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72 КО Бор 2, и којом је 

обухваћен део функционалне зоне 07; 

 Грађевинска парцела П8, површине 1ha27m2, која ће се формирати од делова к.п. 

број 796/1, 800/4 и 4651 КО Бор 1,и којом је обухваћен део функционалне зоне 07; 

 Грађевинска парцела П9, површине 10a 16m2, која ће се формиратиод целе к.п. број 

800/3 КО Бор 1 и делова к.п. број 796/1, 800/4 и 4651 КО Бор 1, и којом је обухваћен део 

функционалне зоне 07; 

 Грађевинска парцела П13, површине 1ha 61a 84m2, која ће се формирати од делoва 

к.п. број 4400/77, 4400/89, 4381 и 4382 КО Бор 2, и којом је обухваћен део функционалне 

зоне 07. 

Грађевинске парцеле П1-6 обухватају целе и/или делове постојећих катастарских парцела 

на којима је саграђен највећи број објеката у комплексу, и на њима ће и у будућности бити 

изграђен највећи број објеката. У оквиру ових грађевинских парцела, нарочито на 

грађевинској парцели П1 (функционална зона 12), поред могућности изградње објеката у 

складу са прописима којима се регулише област изградње, предвиђена јеи могућност 

експлоатације у складу са прописима којима се регулише област рударства. 

Грађевинске парцеле П7-13 обухватају целе и/или делове постојећих катастарских парцела 

у функцији главног интерног саобраћаја у комплексу. Ове грађевинске парцеле припадају 

планираној зони 07 – опште уређење и саобраћај, и у будућности ће имати улогу 

саобраћајног повезивања свих зона у комплексу, посебно зоне 12, која обухвата земљиште 

и објекте других правних субјеката унутар комплекса. 

Према Извештају, предложене грађевинске парцеле обухватају целе и/или делове 

катастарских парцела које су у својини/ сусвојини/ корисништву од стране других 

субјеката, нарочито: 



− РТБ Бор група ФОД Бор доо у стечају/ АТБ ФОД доо Бор –удео у својини на к.п. број 

4400/36 КО Бор 2, право коришћења на к.п. број 4400/27, 4400/41, 4400/50, 4400/60 КО Бор 

2, као и дела к.п. број 4400/36 КО Бор 2, 

− Република Србија, Институт за рударство и металургију Бор - право коришћења на к.п. 

број 4400/70 КО Бор 2, 

− Град Бор – право својине1/1 на к.п. број 4651 КО Бор 1, који се у делу користи као 

интерна саобраћајница комплекса ZiJin Bor, односно као кантина за запослене, 

− Република Србија– право својине 1/1 на к.п. број 800/4 КО Бор 1, која у већем делу 

функционише као интерна саобраћајница комплекса ZiJin Bor и као кантина за запослене. 

Наведене податке потребно је узети у обзир приликом израде и спровођења пројекта 

препарцелације. 

На предложеним грађевинским парцелама, нарочито на грађевинским парцелама П7-12 

предвиђена је могућност удела у власништву од стране других правних субјеката. 

Изузетно, за грађевинску парцелу П9 предлаже се могућност утврђивања јавног интереса 

од стране Града Бора, за потребе проширења регулације јавне саобраћајнице - Улице 

Васић Милана Перице. 

Предлог препарцелације са аналитичко-геодетским елементима дат је на графичком 

прилогу 04 Предлог препарцелације. 

Корекције предлога препарцелације датог Урбанистичким пројектом могуће су у пројекту 

препарцелације, којим ће се утврдити коначно решење препарцелације. 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

Намена простора 

У складу са правним и планским основом за израду Урбанистичког пројекта, а према 

датом идејном решењу (Пројекат повећања капацитета топионице бакра у оквиру 

комплекса Serbia ZiJin Bor Copper d.o.o. Bor – Пројекат технологије), и уважавајући 

постојеће стање изграђености у комплексу, у обухвату Урбанистичког пројекта препознато 

је тринаест (13) функционалних зона, које су приказане на графичком прилогу 02 

Ситуациони приказ партерног решења са регулацијом и нивелацијом. Границе зона на 

овом графичком прилогу дате су шематски, а коначне границе биће утврђене техничком 

документацијом. 

Сваку зону чини систем функционално повезаних постојећих и планираних објеката, који 

представљају јединствену просторну целину. Унутар сваке зоне, односно дела зоне, 

предвиђена је могућност изградње нових објеката, као и реконструкција, санација и 

адаптација постојећих објеката, односно рушење постојећих објеката за потребе нове 

изградње и реконструкције, до граничних параметара који су дати у поглављу 5. 

Нумерички показатељи, и уз поштовање других услова из Урбанистичког пројекта. 

Идејним решењем, које је саставни део Урбанистичког пројекта, обухваћене су поједине 

зоне или делови зона, док ће се за зоне и делове који нису обухваћени овим идејним 

решењем, радити посебна идејна решења у складу са Урбанистичким пројектом. 

Поред намене и класе објеката који су дати у оквиру идејног решења и описани у оквиру 

сваке намене (функционалне зоне), унутар комплекса и зона могу се градити и други 

помоћни и пратећи објекти, објекти компатибилне намене и објекти од општег значаја 

(управне зграде, здравствене станице, ватрогасне станице, зграде колективне исхране, 

одмора и рекреације, и сл, трафостанице и други инфраструктурни објекти). 



Функционална зона 01 - Припрема сировина 

Концентрат бакра, кварц и остале сировине транспортују се железницом и друмским 

саобраћајем до простора за складиштење сировина. Складиште сировина је изграђено са 

два поља са боксовима, где је свако поље опремљено једним полу-оквирним одузимачем 

материјала. 

Тренутно се у погону за припрему шарже користи технологија мешања расутог материјала 

на два поља, са транспортном траком која се користи за транспорт до два бункера за 

несушену шаржу, капацитета по 400 t у постојећем објекту дневних бункера, који се 

користи за привремено складиштење пре него што се транспортује до парног сушача у 

топионици. 

Модернизација система за припрему сировина подразумева реконструкцију објеката у 

секцији просејавања, трансфер станице, транспортних трака и просторије за дистрибуцију. 

Након реконструкције, бункер за шаржу и погон за мешање задовољиће захтеве 

проширења, премда ће бити потребно додати одговарајућу транспортну траку и вибро сито 

због повећања капацитета парног сушења. 

Постојећи систем мешања расутог материјала, биће замењен бункерским мешањем. 

Објекти за мешање расутог материјала ће се сматрати као помоћни. 

Имајући у виду недовољну прецизност, као и лоше стање заштите животне средине код 

мешања складиштеног концентрата, 14 бункера за мешање ће бити уграђено у постојећу 

зграду погона за припрему шарже да би се побољшала тачност дозирања FSF пећи и 

побољшао интензитет рада, као и услови заштите животне средине код операција мешања. 

Функционална зона 02 - Топионица 

У топионици се врши припрема шарже за топљење, топљење руде и концентрата и третман 

конверторских и фугитивних гасова. 

Парни сушач 

Постојећи систем за парно сушење пуштен је у рад 2015. године, при чему је изабран један 

парни сушач капацитета 80t/h. Отпадни гасови генерисани у сушачу се пречишћавају у 

врећастом филтеру за сакупљање прашине; прашина се враћа у бункер за пражњење 

сушача, док се отпадни гас емитује у атмосферу путем вентилатора преко димњака. 

У оквиру реконструкције биће додат још један парни сушач, који ће бити смештен јужно 

од постојећег система за парно сушење. Имајући у виду укупно пројектованоповећање 

капацитетапроизводње, капацитет новог парног сушача ће износити 82t/h. 

FSF пећ 

Постојећи систем FSF пећи уведен је од стране Outotec-а 2015. године. Систем за 

шаржирање на горњем делу пећи опремљен је бункером за суву шаржу и бункером за 

прашину, једним гравиметријским уређајем за шаржирање са капацитетом уноса од 20-67 

t/h и једним гравиметријским уређајем за шаржирање прашине са капацитетом уноса од 2-

10 t/h, који су монтирани испод бункера. Постојећи горионик за шаржу је типа централног 

убризгавања са пројектованим капацитетом од 71 t/h. 

Флеш пећ се састоји из три главна дела: вертикални реакциони шахт(Ø 4,7×6m), 

хоризонтални део за одседање (сеттлер)(17x6,7x2m) и вертикални излазни шахт (аптејк) 

(3,38x2,41m). 

Након реконструкције и проширења производње, капацитети гравиметријског пунитеља и 

горионика за шаржу биће недовољни, тако да се сматра да требају бити замењени. 

FSF пећ не мора да се подвргне реконструкцији великих размера, међутим имајући у виду 

повећање топлотног оптерећења, препоручује се додавање водом хлађених елемената на 



горњи део пећи. Таложник флеш топионичке пећи и аптејк би могли да задовоље потребе, 

међутим због високе брзине реакционог шахта, препоручује се да се капацитет реакционог 

шахта повећа до величине Ø4,7×6,4m. 

Узевши у обзир чињеницу да излазни отвор за гасове из пећи - аптејк није могуће 

проширити у овом тренутку, сматра се да је у овој модернизацији потребно додати 

горионик са подесивим углом са обе стране излазног отвора, да би се истопила 

акумулирана прашина на излазном отвору и повећала целокупна температура у овом делу, 

чиме би се задовољиле производне потребе. 

Управљање FSF отпадним гасовима и прашином 

Постојећи котао утилизатор (WHB) FSF пећи саграђен је 2015. године, а његови пројектни 

параметри који одговарају капацитету производње од 80.000 т катодног бакра годишње су 

следећи: пројектновани притисак од 6,8MPa, радни притисак од 6.0Mpa и температура 

напојне воде 140ºC. 

Тренутно, постојећи систем за пречишћавање отпадног гаса у топионици није у добром 

радном стању, јер су електростатички филтер и вучни вентилатор озбиљно кородирали у 

спољном кућишту. 

Према прорачуну, температура отпадног гаса у секцији радијације котла отпадне топлоте - 

WHB била би исувише висока уколико се котао не би реконструисао након проширења 

капацитета. Предлог је да се дода један мали систем за циркулацију, са две групе 

конвекцијских цеви у зони радијације, да би се задовољили захтеви за проширење 

капацитета. Процесни ток постојећег процеса пречишћавања отпадних гасова FSF пећи je 

следећи: отпадни гасови FSF → WHB → електростатички филтер → вучни вентилатор → 

фабрика сумпорне киселине. Постојећа опрема за пречишћавање топионичког отпадног 

гаса ће задовољити захтеве након модернизације, међутим електростатички филтер и 

вучни вентилатор који су направљени од угљеничног челика су кородирали, тако да је 

потребно заменити спољно кућиште електростатичког филтера, док вучни вентилатор 

треба да буде замењен вентилатором од нерђајућег челика. 

Конвертори 

Постојећи конверторски процес користи Pierce-Smith (PS) конверторе. Постоје укупно 

четири конвертора, од којих су само 2 у употреби, док су преостала два застарела. Сваки 

конвертор има димензије Ø 3960х10340mm и капацитет 160 тона бакренца са квалитетом 

бакренца ~ 55% Cu уз нешто отпадног и хладног бакра. Производња блистер бакра је 90-

110 тона по шаржи, 8 сати по шаржи, 2,5 до 3 шарже дневно. Два конвертора користе 

радни режим конвертовања једне пећи, од којих је једна у хладном стању и друга у топлом 

стању. 

Постојећи конвертори (величине Ø3960×10340mm) који имају капацитет шаржирања 160 

тона бакренца по шаржи не задовољавају потребе пројекта проширења. 

За пројектовано повећање капацитета производње, предлажу се следећи видови 

модернизације PS конвертора: 

1. Конвертори 1 и 2 који су застарели биће демонтирани и замењени са два нова, величине 

Ø4300x13000mm, капацитета по 240 t бакренца. Постојећи конвертор 3 (Ø3960x10340mm) 

ће се користити, тако да ће, након проширења, постојати 3 конвертора који ће радити у 

режиму: 2 врућа + 1 хладан, али само један “под дувањем”. Део конверторске хале код 

конвертора 1 и 2 (област од стубова 21 до 31) биће демонтиран и на том простору изграђен 

нови дужине 58,6 m и ширине 20 m. 

2. Постојећа водом хлађена хауба конвертора биће замењена и нова хауба за фугитивне 

гасове ће бити додата у складу са прописима за заштиту животне средине. 



3. Једна 70-тонска металуршка мостна дизалица треба да буде замењена. Челична 

структура главне зграде топионице која је тешко оштећења треба да буде оправљена и 

ојачана.  

Систем за управљање конверторским гасовима 

Постојећи ток пречишћавања отпадних гасова конвертора је следећи: металуршки отпадни 

гас из конвертора → хауба за гас → адијабатска евапоративна комора за хлађење 

(Evaporative cooling chamber-ECC) → фабрика сумпорне киселине. 

Како је процесни ток постојећег система за пречишћавање отпадног гаса једноставан и 

кратак, садржај прашине који улази у систем за производњу киселине остаје висок, што 

узрокује преоптерећење система, које ће бити још израженије након повећања капацитета. 

У циљу смањења садржаја прашине којa улази у систем за производњу киселине, додаће се 

одговарајућа опрема за пречишћавање отпадног гаса за постојећи систем за пречишћавање 

отпадних гасова, истовремено са проширењем и модернизацијом. Процесни ток система за 

пречишћавање отпадних гасова у одељењу за конвертовање након проширења биће 

следећи: металуршки отпадни гас из конвертора → гасна хауба → WHB → 

електростатички филтер → вучни вентилатор →фабрика сумпорне киселине. 

По један котао утилизатор, електростатички филтер и вучни вентилатор биће истовремено 

додати да би се у будућности достигао наведени капацитет. 

Анодна рафинација и ливење 

Постојећи погон за анодну рафинацију опремљен је са три мале анодне пећи димензијаØ 

3962,4x7620mm, капацитета 220t, и две машине за ливење анода са једним ливним точком 

приближног капацитета од 40t. Две анодне пећи од укупно три заједно користе један ливни 

дочак, док трећа анодна пећ засебно користи један ливни точак. 

Капацитет анодне пећи задовољиће потребе након модернизације, међутим, имајући у 

виду век употребе машине за ливење и нови погон електролизе, препоручује се да се 

замени један ливни точак. 

Поред тога, препоручује се да се замени горионик анодне пећи, односно да се постојећи 

обични горионик замени гориоником са разблаженим кисеоником да би се смањила 

потрошња енергије у топионици. 

Имајући у виду будуће захтеве везане за заштиту животне средине, биће резервисан 

простор на источној страни зграде погона топионице за уградњу два система анодних пећи 

и један ливни точак. 

Фугитивни гасови и систем за одсумпоравање 

У топионици постоји један систем за фугитивне гасове FSF капацитета 220.000 Nm3/h, 

гасови се емитују након пречишћавања директно у атмосферу, без одсумпоравања. 

Постојећи конвертори у топионици су опремљени само са водом хлађеном хаубом, без 

хаубе за фугитивне гасове, тако да је загађење ваздуха на малој висини у топионици 

озбиљно. 

Разматра се додавање хаубе за фугитивне гасове конвертора након модернизације, док ће 

фугитивни гасови сакупљени у FSF и конверторима бити третирани у новом објекту за 

одсумпоравање на бази калцијума, да би се испуштали отпадни гасови када се достигну 

стандарди емисија. 

Хлађење шљаке 

Постојећи простор за постепено хлађење шљаке опремљен је са два камионска 

транспортера за транспорт шљаке. Шљака из FSF и конверторска шљака се испуштају у 

лонац за шљаку запремине 15m3 и транспортују возилом за транспорт шљаке до депоа за 



споро хлађење шљаке. Постоји укупно 65 лонаца за транспорт шљаке. Тренутно депоза 

постепено хлађење користи метод природног хлађења – хлађење распршивањем воде за 

постепено хлађење шљаке, где се охлађена шљака шаље у постројење за флотацију шљаке. 

Постојећи простор за споро хлађење шљаке је мали, прскање водом се ручно контролише, 

објекти су застарели и површинску воду није могуће рециркулисати јер тло није чврсто. 

Пројекат реконструкције подразумева уклањање постојећих уређаја за распрскавање и 

изградњу новог депоа за постепено хлађење шљаке на постојећем месту. Врела шљака из 

флеш топионичке пећи и конверторске пећи биће транспортована транспортером са пренос 

шљаке са лонцем до новог депоа за постепено хлађење где ће се хладити природно и 

прскањем водом пре него што се пошаље у постројење за флотацију шљаке. 

Нови депо за постепено хлађење шљаке је подељен у два одељка – један за шљаку из флеш 

топионичке пећи и један за шљаку из конверторске пећи – због различитог периода 

хлађења. У депоу је обезбеђено укупно 174 места за лонце, изнад сваког ће бити 

постављена цев за прскање која се аутоматски контролише путем соленоидног вентила. 

Хлађењем лонаца се даљински управља из контролне собе. 

За проширење капацитета производње, 71 додатни лонац ће бити обезбеђена поред 

постојећих 64. 

Секција пречишћавања гасова 

Топионица тренутно има нову Фабрику сумпорне киселине саграђену 2015. године која 

користи процес ДyнаWаве мокро пречишћавање + једнофазно сушење + дупла конверзија 

и дупла апсорпција. Постојећи објекти укључују две секције за пречишћавање гасова, 

једнусекцију за сушење и апсорпцију, једнусекцију за конверзију и једну секцију за 

складиштење киселине. 

Постојећи систем за пречишћавање гасова састоји се од једног система за пречишћавање 

гасова FSF и једног система за пречишћавање гасова конвертора. 

Функционална зона 03 - Електрорафинација (електролиза) 

Зона електрорафинације се састоји из четири радне јединице: РЈ производња катодног 

бакра. РЈ производња бакар сулфата, РЈ производња племенитх метала и РЈ производња 

соли метала. 

Погони електролизе изграђени су 1953. и 1969. године, и користе традиционалну 

технологију полазних бакарних листова. Велики број ћелија за електролизу у старијем 

погону електролизе нису у употреби због старости. На основу остварене производње 

катодног бакра од 6.108 тона у августу 2018. године, процењује се да би годишњи 

капацитет могао да достигне 80.000 тона након што се у производњу убаци 664 

електролитичких ћелија у нови погон електролизе и 168 електролитичких ћелија у стари 

погон електролизе. 

Због процењених високих трошкова реконструкције постојећег погона електролизе, биће 

изграђен нови погон за електролизу, и биће смештен јужно од постојећег погона. 

Изградња новог погона електролизе укључује машински простор (1 посебна дизалица за 

погон електролизе, 1 машина за припрему анода, 1 машина за прање отпадног материјала, 

1 машина за скидање катодног бакра), комерцијалне ћелије у 4 серије у источном систему, 

16 примарних ћелија за уклањање бакарног слоја, источни систем циркулације, помоћни 

електрични систем и систем за вентилацију. 

Функционална зона 04 - Производња сумпорне киселине 

Фабрика сумпорне киселине снабдева се гасом из два извора - флеш пећи и конвертора. 

Гасови из две секције за пречишћавање постојеће фабрике сумпорне киселине се мешају и 

затим иду на уклањање магле у WESP,електростатичке филтере за уклањање магле. Пре 



уласка у торањ за сушење, атмосферски ваздух се додаје у гас да би се добио однос 

кисеоника и сумпора 1,0 и концентрација SO2 од 11,73% (сува основа). Након тога, гас иде 

даље у постројење за конверзију. 

За складиштење сумпорне киселине, користе се надземни челични резервоари који 

смештени у водонепропусне армирано-бетонске танкване (танк фарма). Укупaн 

максимални складишни капацитет резервоара за сумпорну киселину је 48.500 t. 

За пројектовано повећање капацитета производње, биће изграђена нова фабрика сумпорне 

киселине, јужно од постојеће фабрике, која ће обухватити погоне за сушење, апсорпцију и 

конверзију. 

Капацитет производње новог система је око 100.000Nm3/hгаса при концентрацији SO2од 

12%. Коефицијент дистрибуције гасова је око 0,72:1, што омогућава лако управљање 

производњом и радним процесима. 

Функционална зона 05 - Флотација 

Зона флотације обухвата постојеће и планиране објекте за прераду jaмске руде и прераду 

бакрене шљаке. Погон за флотацију руде реновиран је од стране компаније Metso и 

претворен у систем за прераду шљаке, са накнадно додатим постројењем за домељавање, 

док је опрема за флотацију замењена. 

Према доступним подацима капацитет примарне чељусне дробилице је 200 t/h, капацитет 

секундарне конусне дробилице 250 t/h и капацитет терцијалне конусне дробилице 180 t/h. 

У постојећој флотацији постоје два куглична млина номиналног капацитета 70 t/h, при 

чему је један у употреби, а други служи као резерва. Куглични млин у употреби користи се 

за прераду јаловине из шљаке из топионице и његов капацитет млевења је 41 t/h. 

Од опреме у у погону флотације шљаке нови су вертикални млин и секција за флотацију и 

опрема за припрему и дозирање реагенаса, док је остала опрема застарела. 

За потребе проширења капацитета биће изграђено ново постројење, које ће укључивати 

нови погон за примарно дробљење, нову секцију за млевење и флотацију, као и погон за 

прераду јаловине. Део постојећег погона ће остати у употреби (секција за флотацију, 

припрему реагенаса, згушњивачи итд). 

Флотацијска јаловина биће третирана у новом постројењу за филтрирање јаловине, или ће 

се спајати са флотацијском јаловином из погона за флотацију јамске руде, и након тога 

подземним цевоводом транспортовати до постојећег јаловишта. Третман укупне јаловине 

обе флотације биће дефинисан у склопу допунског рударског пројекта флотације јамске 

руде, што није предмет овог Урбанистичког пројекта и Идејног решења. 

Функционална зона 06 - Пратећи садржаји и постројења 

Зона пратећих садржаја и постројења није јединствена просторна целина, већ обухвата 

постојеће и планиране објекте и постројења, који су груписани око главних 

функционалних зона у комплексу. Овде сe посебно наводе поједини објекти и системи 

релевантни за пројекат проширења производних капацитета ZiJin Bor, док се за постојеће 

објекте (резервоари техничке воде у зони 5д и сл) подразумева могућност реконструкције, 

адаптације и санације. 

Третман отпадне воде 

Ново постројење за третман отпадне воде биће смештено источно од постојећег погона за 

производњу сумпорне киселине и обухватаће постројење за прераду атмосферских вода, 

постројење за пречишћавање отпадних вода, постројење за солидификацију, израду 

суспензије креча, постројење за пречишчавање индустријских отпадних вода, постројење 

за муљ и др. 

Систем за коришћење водене паре 



У функцији топионице, биће реконструисан систем за утилизацију паре, и изграђена нова 

станица за рециркулацију воде. Тренутно, производни систем постројења има један котао 

утилизатор (WHB) FSF, генераторе паре (2 јединице) у фабрици сумпорне киселине, док ће 

један нови конверторски котао за отпадну топлоту бити додат након реконструкције. 

Хаваријски дизел генератор 

Нови хаваријски дизел генератор ће бити обезбеђен на основу најприоритетнијих 

оптерећења опреме. 

Пројектована снага најприоритетнијег оптерећења је 872,5kW, максимални капацитет 

мотора (пумпа за циркулацију воде, лагано покретање) има номиналну снагу од 132kW, 

док је номинални напон новог хаваријског дизел генератора 380В. 

Један хаваријски дизел генератор снаге 1.000kW биће набављен да би се обезбедило 

напајање најприоритетнијих оптерећења у зони постројења. Генератор ће се комбиновати 

са мрежним напајањем и обезбедити напајање у року од 30 секунди. 

Лабораторија 

У близини главног улаза у комплекс (капија 1), на грађевинској парцели П4 биће изграђена 

нова лабораторија. 

Функционална зона 07 - Опште уређење и саобраћај 

Зона 07 – опште уређење и саобраћај има основну улогу саобраћајног повезивања осталих 

зона у комплексу, и општег уређења. Унутар ове зоне налазе се главне колске, железничке 

и пешачке комуникације, слободне површине и уређено зеленило, како је објашњено у 

поглављима 6. Начин уређења слободних и зелених површина и 7.1. Саобраћај и 

саобраћајна инфраструктура. 

У односу на зону 07 утврђују се правила регулације и нивелације у комплексу, која су 

описана у поглављу 4.2. Регулација и нивелација. 

Функционална зона 08 - Рударска јама 

На простору који је означен као функционална зона 08- рударска јама, смештено је окно 

рударске јаме са помоћним зградама. У оквиру ове зоне налазе се зграде за производњу 

руде и прераду обојених метала, и објекти осталих индустријских делатности. 

Регулација и нивелација 

Према појмовнику Закона, регулациона линија раздваја површину одређене јавне намене 

од друге јавне или остале намене. Регулационе линије дате овим Урбанистичким 

пројектом подразумевају техничку регулацију главног интерног саобраћаја и општег 

уређења у комплексу ZiJin Bor, а површине унутар регулационог појаса немају третман 

површина јавне намене за које се утврђује јавни интерес. 

Изузетно, утврђивање јавног интереса од стране Града Бора, по регулацији датој 

Урбанистичким пројектом, дата је као могућност на предложеној грађевинској парцели П9, 

као проширење регулације јавне градске саобраћајнице дате Планом генералне регулације, 

Улице Васић Милана Перице. 

Зона 07 – опште уређење и саобраћај je зона унутар комплекса ZiJin Bor, у односу на коју 

се утврђују правила регулације и нивелације у комплексу, и чије се границе утврђују 

регулационом линијом. 

Регулационе линије унутар зоне 07- опште уређење и саобраћај, утврђене су у односу на 

главне интерне саобраћајнице, пружне правце, главне пешачке правце, слободне површине 

и линеарно зеленило уз саобраћајнице на расположивим површинама. На деоницама 

главних интерних саобраћајница које пролазе поред катастарских парцела других правних 

субјеката у комплексу (РТБ Бор група ФОД Бор доо у стечају/ АТБ ФОД доо Бор, РС 



Институт за рударство и металургију Бор, РС – трафостаница), регулациона линија 

поштује катастарско стање ових парцела. 

У случају градске топлане, која се налази на земљишту у својини ZiJin Bor, катастарска 

регулација испоштована је у делу који се користи за потребе градске топлане, док је 

преостали део парцеле припојен новоформираној грађевинској парцели П1. 

Регулационе линије у обухвату Урбанистичког пројекта, које нису основ за формирање 

грађевинских парцела пројектом препарцелације, променљиве су у смислу могућности 

корекциједатих координата, али не и у погледу смањења ширине регулационог појаса. 

Грађевинска линија је по правилу утврђена на удаљености од 3m од регулационе линије, 

односно од граничне линије зоне 07 – опште уређење и саобраћај, али је због постојећих 

објеката на терену, као и планиране изградње, на појединим местима утврђена и на мањој 

удаљености, или се поклапа са регулационом линијом. 

Регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу 02 Ситуациони 

приказ партерног решења са регулацијом и нивелацијом. 

Унутар грађевинских парцела, као и унутар појединих зона, нови објекти се по правилу 

граде на минималној удаљености од 3m од граничне линије парцеле/ зоне, а изузетно, 

услед просторне и техничке условљености, и на мањој удаљености, односно на граници 

грађевинске парцеле/ зоне. 

Унутар зоне 07 – опште уређење и саобраћај, могућа је изградња пратећих, помоћних и 

инфраструктурних објеката (пумпне станице, колске ваге, портирнице и сл), који се по 

правилу постављају на расположивим слободним површинама, а изузетно, услед 

просторне и техничке условљености, и у оквиру зелених површина. 

За изградњу/ постављање објеката унутар зоне 07, предност имају монтажни 

префабриковани системи, како би се објекти могли једноставније уклонити, или 

премештати на другу локацију. 

На предложеним грађевинским парцелама могуће је вршити адаптацију, санацију, 

реконструкцију, доградњу, као и рушење постојећих објеката и пратеће инфраструктуре. 

Енергетска ефикасност 

ZiJin Bor, као комплекс који обједињује производњу бакра и производњу топлотне и 

електричне енергије, испуњава основни захтев БАТ технологије, у смислу коришћења 

најбољих доступних техника за ову индустрију и смањења потрошње енергије. Уз додатне 

мере енергетске ефикасности, потрошња енергије може бити додатно смањена. 

Приликом пројектовања зграда, водити рачуна о енергетској ефикасности, у смислу 

примене Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 

61/2011), и Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о 

енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 и 44/2018). 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Прорачун нумеричких показатеља базира се на подацима који се односе на предложене 

грађевинске парцеле П1 – 8 и П13, и функционалне зоне 01-12 унутар појединих 

грађевинских парцела. 

Грађевинске парцеле П9 (зона 07г), П10 (зона 07д), П11 (зона 07ђ) и П12 (зона 07е) су 

искључиво намењене изградњи саобраћајница и остале инфраструктуре (колско-пешачке 

саобраћајнице, саобраћајни прилази) и на њима није предвиђена изградња објеката 

високоградње. 



Површине грађевинских парцела и функционалних зона нису коначне. Површине зона 

биће утврђене техничком документацијом, а површине грађевинских парцела пројектом 

препарцелације. 

Релевантни урбанистички показатељи за издавање локацијских услова су: заузетост, 

висина, % зеленила и број паркинг места. 

Нумерички показатељи дати у Табелама 1.0-9 биће утврђени израдом техничке 

документације, у зависности од коначне диспозиције и димензија пројектованих објеката, 

али морају бити у складу са датим граничним вредностима. 

Обавеза је поштовања предвиђеног процента зелених површина (15% на нивоу комплекса) 

приликом израде техничке документације, а чија се реализација очекује након реализације 

пројеката реконструкције. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Постојеће зелене површине у комплексу ZiJin су занемарљиве, а земљиште деградирано 

дугогодишњим штетним утицајима индустријске производње. 

Зелене површине унутар зонабиће утврђене техничком документацијом, на расположивим 

површинама унутар свакeзоне. 

Минималан % зеленила, односно укупна површина под зеленилом засваку зону, дата је у 

поглављу 5. Нумерички показатељи. У зони 07 - опште уређење и саобраћај, уз главне 

саобраћајницеу комплексу, планираноје континуално линеарно зеленило (дрвореди), по 



правилу у појасу ширине 3m,изаузиманајмање25% површине зоне. На нивоу целог 

комплекса Zijin Bor минималан проценат зелених површина износи 15%, односно 17,3 ha. 

У складу са Просторним планом, целовита рехабилитација деградираног земљишта унутар 

комплекса ZiJin Bor, које је планирано за озелењавање, одвијаће се у три извођачке фазе: 

1. Техничка рекултивација подразумева регулацију хидролошких услова (плана за 

наводњавање), планско распоређивање већих маса откривке, побољшавње физичких и 

хемијских особина земљишта/супстрата (хумусирање), равнање површи, формирање 

одговарајући нагиба и других фактора сигурности и стабилности терена и сл. Ова фаза 

обухвата најскупље, али и најзначајније радове на укупној рекултивацији земљишта. У 

овој фази се спроводи и ремедијација загађеног земљишта. У тим оквирима се нарочито 

мора водити рачуна о стварању одговарајуће физичке основе за пуну валоризацију 

заштитних функција зеленила. На терену у нагибу, формирати падине са нагибима мањим 

од 35% дуж линије главног пада на западним, јужним и источним експозицијама, односно 

мањим од 25% на северним експозицијама. Уколико постоје непремостива просторна и 

геомеханичка ограничења, дрвени засади се могу планирати и на стрмијим теренима, са 

нагибима до максимум 45%, уз истовремено дефинисање потребних антиерозивних радова 

и мера. 

2. Биолошка рекултивација представља вишегодишњи процес усмерен на обнављање 

производног потенцијала земљишта, сађењем/сејањем и редовним одржавањем/неговањем 

одговарајућих биљних засада/култура, које доприносе покретању педогенетских процеса и 

формирању стабилног биљног покривача. При спровођењу рекултивације пошумљавањем, 

треба водити рачуна о избору таквог сортимента дрвенасте вегетације који потпомаже 

покретање педогенетских процеса, 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, 

опрашивачи и сл). 

3. Уређивање, поред пејзажног, подразумева и техничко уређење. На зеленим површинама 

на нагнутим теренима, у коначно обликовање косина морају се укључити одговарајући 

технички радови за спречавање наглог отицања воде и заустављање њеног ерозивног 

дејства, попут малих земљаних брана (берми), контурних устикалних зидића од камена, 

рустикалних преградица од камена, контурних тераса (градона); контурних јаркова; разних 

врста плетера, шкарпирања јако нагнутих површи на усеку или насипу. На већим 

површинама под зеленилом, обавезна је изградња довољно широких приступних стаза од 

тврде подлоге, и са успонима који дозвољавају неометано кретање механизације за 

редовно обрађивање земљишта, односно обављање одговарајућих мера неге зелених 

засада. 

Подразумева се озелењавање отпорним, аутохтоним, брзорастућим дрвенастим врстама, 

које имају фитоцидно и бактерицидно дејство. Предност дати аутохтоним врстама 

отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне 

врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да 

при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл). 

Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте које треба избегавати, у Србији су: Acer negundo 

(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha altissima (багремац), Robinia pseudoacacia 

(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila 

(ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и 

др. 

Стандардне саднице које се могу садити морају да задовоље следеће услове: 

- не смеју бити млађе од 5 година; 



- морају бити потпуно здраве, без механичких повреда и трулежи, морају да имају добро 

развијену форму, односно добро изражен хабитус, изражен врх (ако је то особност врсте) и 

развијене гране свуда око дебла; 

- на деблу не сме да буде никаквих повреда, рана и пукотина, дебло мора да буде право, са 

малим падом пречника (осим ако је то особина врсте), 

- коренов систем мора да буде добро развијен, без сувишних и сувише дугих главних жила. 

Приликом садње неопходно је додати хранљињиво ђубриво и фину баштенску земљу у 

оквиру сваке садне јаме. 

Водити рачуна о минималном удаљењу садница од мрежа и објеката инфраструктуре, 

према Табели 2. 

 

Комплекс се ограђује и обезбеђује контролним пунктовима. Начин ограђивања утврђује се 

техничком документацијом. 

У зонама које се граниче са градским насељем Бор, начин ограђивања треба да задовољи 

мере заштите од буке, прописане у поглављу 9. Мере заштите животне средине. 

У фази израде техничке документације биће размотрена могућност да се на зиду који се 

гради поред индустријског круга, или на други начин предвиди формирање заштитне 

баријере са маховином, односно другом одговарајућом вегетацијом, у циљу смањења 

загађења ваздуха. 

НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

Прикључци на јавнуинфраструктуру дати су према Просторном плану, у складу са 

Генералним урбанистичким планом, Планом генералне регулације и условима надлежних 

институција (Поглавље IV Документација). 

Приказ инфраструктурних мрежа и објеката дат је на графичком прилогу 03 

Инфраструктурне мреже и објекти. 

Мреже и објекти инфраструктуре унутар комплекса биће утврђениизрадом техничке 

документације. Корекције и допуне су могуће у даљој фази пројектовања, у зависности од 

техничких услова разраде комплекса. 

Саобраћај и саобраћајна мрежа 

Саобраћајни приступ комплексу обезбеђен је са локалних градских и интерних 

саобраћајница, као и путем железнице. 

Главни приступ теретним возилима омогућен је у јужном делу комплекса, са интерне 

саобраћајнице уз железничку пругу, која се даље преколокалног пута прикључује на 

државни пут II Б реда број 393. Постојећи прикључци на стационажама km 43+032 и km 

43+152су изван обухвата Урбанистичког пројекта. 

Приликом експлоатације пута након приширења капацитета производње, вршиће се 

мерење протока саобраћаја меродавног возила, и уколико је потребно, реконструкција 

прикључка биће разрађена посебном документацијом према условима управљача државног 

пута "ЈП Путеви Србије". 



Паралелно са овом саобраћајницом, комплекс је преко три индустријска колосека 

прикључен на једноколосечну железничку пругу Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – 

(Вражогрнац), преко које се обавља највећи део транспорта. 

Контрола приступа теретних возила обезбеђена је на контролном пункту унутар комплекса 

(капија 5). 

Главни колски и приступ мањим теретним и доставним возилима обезбеђен је из Улице 

Васић Милана Перице, на западу (капија 1) и југозападу(капија 2). Након улаза, обезбеђен 

је паркинг укупног капацитета 216 места, од чега 120 на западном улазу и 96 на 

југозападном. Коначан распоред паркиралишта и број паркинг места биће утврђен 

техничком документацијом, према нормативима који су дати у поглављу 5. Нумерички 

показатељи. 

Секундарни саобраћајни прикључци остварени су из Улице Ђорђа Вајферта -

северозападни улаз на к.п. број 148 КО Бор 1 (капија 10) и северни улаз на к.п. број 138 КО 

Бор 1(капија 9). 

Прикључења преко интерних саобраћајница предвиђена су ка површинском копу (капија 

8), и ка огранку РББ (капија 7). 

Осим контроле улаза/излаза, постоји и могућност интерне контроле кретања возила (капије 

3,4 и 6). 

Саобраћају комплексу је решен тако да омогући несметано функционисање свих 

постројењаи обезбедикретање противпожарног возила. 

Укупан спољашњи транспорт предвиђен идејним решењем за проширење капацитета 

производње износи 1.951.000 t/год. Возом и камионима се транспортују: концентрат бакра, 

катодни бакар, сумпорна киселина, као и одређене врсте отпада. 

Укупан обим пројектованог унутрашњег транспортаизноси 1.344.000 t/год. Превозе се 

аноде, врућа шљака за топљење, споро хлађена шљака за флотацију, концентрат шљаке и 

одређене врсте отпада (секундарне сировине), а транспорт се обавља возом, камионом или 

киперима. 

С обзиром на недостатак увида у постојећа транспортна средства, набавка транспортних 

средстава планираће се на основу планираног унутрашњег транспорта. 

У оквиру функционалне зоне 07 - опште уређење и саобраћај, утврђен је појас (техничке) 

регулације постојећих и планираних примарних саобраћајница, примарних и секундарних 

пружних праваца и главних пешачких комуникација. 

Минимална ширина коловоза износи 7m, осим код секундарних прилаза ка Улици Ђорђа 

Вајферта, где се задржава постојеће стање коловоза ширине 5,5m и 6m. У том делу 

задржани су и постојећи катастарски прилази. Са главних саобраћајница приступа се 

интерним саобраћајницама унутар зона, које ће бити предмет разраде техничком 

документацијом. На графичком прилогу 02Ситуациони приказ партерног решења са 

регулацијом и нивелацијом, предложене су позиције прикључака интерних саобраћајница, 

које нису обавезујуће. 

У регулациони појас улазе пешачке комуникације мин. ширине 1,5 m, као и улично 

зеленило, које је по правилу смештено непосредно уз коловоз, ширине 3m, а тамо где 

просторни услови омогућавају и веће ширине. 

Регулациони појас поштује катастарско стање локација зоне 13 - других субјеката у 

комплексу (РТБ Бор група ФОД Бор доо у стечају/ АТБ ФОД доо Бор, РС Институт за 

рударство и металургију Бор, РС – трафостаница Бор 3). 

Ширина индустријских колосека у комплексу износи 1435mm, са обостраним заштитним 

појасом од 2m. Железнички саобраћај одвијаће се према постојећем режиму, уз проширење 



капацитета и интензитета саобраћаја у складу са прописима. Технички услови које мора 

испуњавати горњи строј железничких пруга, начин и рокови одржавања горњег строја 

железничких пруга, и технички услови које морају испуњавати индустријски колосеци, 

прописани су Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја 

железничких пруга ("Службени гласник РС" број 39/16 и 74/16). 

Осовинске тачке главних саобраћајницау комплексу, као и линије интерне регулације 

саобраћајних површина утврђене су координатно. Приликом техничке разраде могуће су 

корекције датих тачака, али не и смањење ширине регулационог појаса. Приликом 

пројектовања, нивелацију саобраћајница прилагодити котама терена, уз минималне 

подужне нагибе. На осовинској тачки 154 (код топлане), пројектовати наставак интерне 

саобраћајнице тако да се омогући континуално кретање противпожарног возила.  

Саобраћајнице су под режимом двосмерног кретања возила. Ради безбедног одвијања 

теретног саобраћаја, нарочито на раскрсницама, биће постављена одговарајућа 

хоризонтална и вертикална сигнализација и опрема, уз ограничену брзину кретања возила. 

Коловозну конструкцију саобраћајница утврдити сходно оптерећењу и структури возила 

која ће се њоме кретати, а одводњавање решавати слободним падом површинских вода 

преко система сливника до реципијента. 

Саобраћајно решење дато је на графичком прилогу 02 Ситуациони приказ партерног 

решења са регулацијом и нивелацијом. Корекције и допуне саобраћајног решења су могуће 

у даљој фази пројектовања у зависности од техничких услова разраде комплекса. 

Елекроенергетска мрежа 

Потрошачи у захвату разраде се налазе у подручју примарног напајања трафостанице 

400/110 kV"Бор 2" инсталисане снаге 300+150 MVA која се налази ван захвата разраде. У 

оквиру индустријског комплекса који је предмет разраде се налази трафостаница 110/5,25 

kV "Бор 3" и она служи за напајање свих потрошача у оквиру захвата разраде. 

Од ТС 400/110 kV "Бор 2" до ТС 110/5,25 kV "Бор 3" су изграђена два 110 kV-на 

далековода (бр. 167 и 169), који напајају ТС 110/5,25 kV "Бор 3" и на тај начин је остварена 

одговарајућа сигурност у напајању. Овај далековод је изграђен 1971. године и био је 

реконструисан у прошлости, али је дозвољено реконструисати га и у току даље 

експлоатације. У просторима наслоњеним на захват разраде постоје следећи далеководи 

110 kV: 

- северна страна: ТС "Бор 2" – ТС "Мајданпек 2", ТС "Бор 2" – ТС "Велики Кривељ" и РП 

"Ђердап 2" – ТС "Велики Кривељ" 

- јужна страна: ТС "Бор 1" – ТС "Бор 2" и ТС "Бор 2" – ТС "Неготин". 

Трафостаница 110/5,25 kV "Бор 3" је инсталисане снаге 40+40(+40) MVA где су два 

трансформатора у погону, док је трећи трансформатор резервни, чиме се обезбеђује 

поузданост у напајању. У ранијем периоду је оптерећење ишло и до 70 MVA. Тренутно 

иде преко 40 MVA, али се може усвојити да је просечно оптерећење око 37 MVA. 

Тренутно, ТС 110/5,25 kV "Бор 3" задовољава потребе свог конзума а индустријски погони 

који се напајају из ТС "Бор 3" су: 

- Огранак ТИР - Топионица, Фабрика сумпорне киселине, Електролиза, Енергана, Погон 

ФРП и Ливница бакра и бакарних легура, 

- Огранак РББ - рудник Јама, Стара флотација, Нова флотација и Филтража бакра, 

- Фабрика кисеоника "Messer", Градска топлана и АТБ ФОД. 

Од трафостанице "Бор 3" је изграђен систем који у оквиру захвата разраде Урбанистичког 

пројекта обухвата 21 (17+4) дистрибутивну подстаницу 5,25/0,4 kV, које у оквиру 

комплекса напајају око 1020 потрошача у разним технолошким процесима. Изводи из ТС " 



Бор 3 " и међуповезни водови су делимично положени подземно у кабловске канале а 

делимично по металним конструкцијама комплекса. 

У наредном периоду се очекује знатно проширење постојећих производних капацитета као 

и изградња нових. 

За потребе новопланиране снаге од 12 MVA (нова Фабрика кисеоника и Флотација шљаке) 

и поузданијег напајања индустријског комплекса, постојећа ТС 110/5,25 kV Бор 3 по 

потреби ће бити реконстриусана. 

За обезбеђење електричне енергије за нове кориснике (рудник Јама, нова Флотација, нова 

Електролиза, нова Фабрика сумпорне киселине и проширење капацитета Топионице), 

планирана је изградња нове трафостанице 110/10 kV "Бор 5", чија ће локација бити 

утврђена техничком документацијом. Процењена укупна средња снага ових нових 

капацитета је око 58 MVA, па је потребно изградити ТС 110/10 kV "Бор 5" тако да буде 

опремљена са три трансформатора снаге 50 MVA, од којих ће два бити у погону, а трећи ће 

служити као резервни. 

Након израде техничке документације и анализе расподеле електро-енергетских токова, 

трафостанице 110/10 kV "Бор 5" и 110/5,25 kV "Бор 3" би требало да буду оптерећене 

средњом снагом од око 60 MVA, односно око 45 MVA, рESPективно. 

Нова ТС 110/10 kV "Бор 5" биће прикључена на електроенергетски систем по условима 

које ће дати оператер ВН електро мреже тј. „Електромрежа Србије“ АД. 

Поред изградње ТС 110/10 kV "Бор 5", биће потребно изградити и дистрибутивне 

трафостанице 10/0,4 kV, које ће снабдевати непосредно потрошаче. Број и положај 

трафостаница 10/0,4 kV биће условљени новим планираним технолошким процесима и 

утврђени техничком документацијом. 

Нови и реконструисани кабловски водови 10 kV и 5,25 kV ићи ће по трасама постојећих, с 

тим да ће се нове трасе водова од ТС 110/10 kV "Бор 5", уколико техничке могућности то 

дозвољавају, полагати претежно по челичним конструкцијама. Дозвољено је полагање и 

више 10 kV, 5,25 kV и 0,4 kV кабловских водова по истој траси, а одступање од постојећих 

и планираних траса се неће сматрати изменом овог документа када је условљено 

технолошким процесима за које ће техничка документација тек бити израђена. 

На локацији ТС 110/10 kV "Бор 5" предвиђа се изградња типских објеката са таквом 

диспозицијом да је до свих тачака могуће приступити вучним возилом, односно возилом за 

гашење пожара. Положај трафостанице ће бити условљен новим планираним технолошким 

процесима и израдом детаљне техничке документације. Интерне саобраћајнице морају 

бити најмање ширине 3,0 m. Сви новопројектовани електроенергетски објекти морају бити 

пројектовани и изграђени у складу са важећим прописима, техничким нормативима и 

препорукама, и у складу са условима надлежног оператера електроенергетске мреже, 

односно будућег власника електроенергетског објекта. 

На простору поред трафостаница, као и у објектима, могуће је постављање извора 

сигуроносног напајања – агрегата за напајање најприоритетнијих оптерећења, с обзиром на 

поједине специфичне намене у комплексу. 

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације уличног осветљења, са 

светлотехничким карактеристикама у складу са важећим прописима. Осветљење за цео 

захват разраде радити са размаком између стубова и типом светиљки које ће се одредити 

израдом техничке документације, а у складу са важећим прописима и техничким 

препорукама. Напајање осветљења, уколико техничке прилике то дозвољавају, радити са 

ОИЕ, односно соларним панелима који могу бити постављени и на самим стубовима са 

LED изворима светлости у светиљкама. На местима где није могуће напајање из ОИЕ 

градити кабловску подземну линију напајања уличног осветљења, користећи типове 



каблова који су у складу са условима прикључења на електроенергетску мрежу самог 

индустријског комплекса. 

Заштитна зона далековода напонског нивоа 110kV је ширине 58,0 m (2 х 29,0m од осе 

далековода). 

Уређење простора дуж далековода је одређено на основу техничких захтева (изградње и 

експлоатације) далековода, локацијских услова, заштите непосредног окружења и, 

посебно, заштите животне средине. 

Свака градња испод и у близини постојећих и планираних далековода је условљена: 

− "Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09- исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др.закон) 

− „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 до 400 kV“ (Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени 

лист СРЈ", бр. 18/92), 

− „Законом о енергетици (Сл. гласник РС бр. 145/2014 и 95/2018), 

− „Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 

напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СФРЈ“ број 4/74), 

− „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 

називног напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СРЈ“ број 61/95), 

− „Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС“ број 36/2009) са 

припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама 

нејонизујућим зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009), 

− „SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја 

електроенергетских постројења“ („Сл. лист СФРЈ“ број 68/86), 

− „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења - Заштита од опасности“, 

− „SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења - Заштита од сметњи“ („Сл. лист СФРЈ“ број 68/86), као и 

− „SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у 

електроенергетска постројења“ („Сл. лист СФРЈ“ број 49/83). 

У случају градње у близини или испод далековода, којима управља „Електромрежа 

Србије“ АД важе и следећи услови: 

- Потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ АД, 

- Потребно је доставити Елаборат провере утицаја предметних далековода на планиране 

објекте, у коме је дат тачан однос предметних далековода и објеката који се гради испод 

или у њиховој близини, уз задовољење горе поменутих прописа и закона. Трошкове израде 

Елабората сноси Инвеститор, 

- Приликом израде Елабората, прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 

температуру проводника од +80оС, у складу са техничким упутством ЈП ЕМС ТУ-ДВ-04. 

За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода, који ће 

бити достављени на захтев, и податке добијене на терену геодетским снимањем стварно 

изведеног стања далековода. 



- У Елаборату, на местима укрштања далековода и планираних објеката приказати 

евентуалне радове на далеководима који су потребни да би се међусобни однос далековода 

и објеката ускладио са прописима. 

- Евентуалну адаптацију или реконструкцију далековода (односно отклањање свих 

колизија констатованих Елаборатом) потребно је извршити пре почетка било каквих 

радова на планираним објектима у непосредној близини далековода. 

- Пре започињања било каквих радова у близини далековода којима управља 

„Електромрежа Србије“ АД, о томе обавестити представнике „Електромрежа Србије“ АД. 

Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, 

строго водити рачуна да се ничим и ни под којим условима, проводницима ДВ напонског 

нивоа 110 kV не сме приближити на мање од 5 m удаљености. 

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 

радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме утрозити статичка 

стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. 

Такође, препорука је и да растојање будућих објеката, пратеће инфраструктуре и 

инсталација од било ког дела стуба далековода буде минимално 10 m. 

Телекомуникациона мрежа 

Локација Урбанистичког пројекта се налази у приступној мрежи АТЦ "Стари центар Бор", 

која се налази ван захвата разраде, југозападно од комплекса. Од кабловске канализације у 

улици Ђорђа Вајферта су положени оптички каблови до управне зграде ФОД-а и зграде 

Дирекције, а које су у просторима директно наслоњеним на захват Урбанистичког 

пројекта. У захвату разраде је положен оптички кабл до објекта главног складишта, где је 

инсталирана базна станица мобилне телефоније. 

Сва будућа прикључења ће се извршити са кабловске канализације приступне мреже АТЦ 

"Стари центар Бор". Прикључење комплекса ће се извршити подземним путем, полагањем 

каблова од будуће локациједиспечерског центра, која ће бити утврђена техничком 

документацијом, до постојеће кабловске телекомуникационе мреже. Могуће је полагати 

прикључне каблове кроз нову кабловску канализацију, али и слободно у ров, кроз 

заштитне PE цеви минималног пречника Ø40mm. 

За обезбеђење потребног капацитета за комуницирање корисника у комплексу, могуће је и 

инсталирање мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја, али ће се 

потребни капацитети и техничко решење одредити израдом техничке документације. 

Планирано је да се за потребе интерне комуникације у комплексу инсталира око 50 

телефонских корисника, тако да ће постојећа интерна мрежа бити модернизована и 

проширена. Оптички кабл ће се полагати из просторије комуникацијског уређаја ка 

планираним корисницима. Место концентрације тј. централа, ће се користити заједно за 

систем рачунарске мреже и систем IP телефона. На систем IP телефона у разводној соби 

биће повезан и систем за аутоматску сигнализацију пожара. 

Поред система за комуникацију, у оквиру комплекса биће успостављен идистрибутивни 

контролни систем. који представља информатички систем за управљање имовином, за 

реализацију online конфигурације, дијагнозе, управљање калибрацијом и бележење 

историјски дешавања на предвиђеним технолошким процесима. 

Нове трасе водова ТК мрежа унутар комплекса биће утврђене израдом техничке 

документације и неће се сматрати изменом овог пројекта. 

Начин прикључења и радове на постављању ТК прикључка обавити према условима 

издатим од стране надлежног оператера фиксне телефоније. 



Термоенергетска мрежа 

У оквиру комплекса ZiJin Bor (функционална зона 9) изграђени су и планирани објекти за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије за потребе погона ZiJinBor, као и третман и 

дистрибуцију воде. 

Основна делатност Енергане је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе 

погона ZiJinBor, као и третман и дистрибуција воде. Технолошки процес се одвија у котлу 

сагоревањем угља у лету са течним одвођењем шљаке. Режим рада је континуалан. У 

зависности од потреба за енергијом раде поједини котлови, а део енергије се добија из 

Топионице, из котлова утилизатора који користе енергију из металуршког топљења бакра. 

Овако добијена енергија се користи у технолошке сврхе (грејање електролита за процес 

електролитичке рафинације бакра у погону Електролизе) и за грејање осталих погона у 

оквиру ZiJinBor у базном делу и припрему санитарне топле воде. 

Примарни извор производног и технолошког процеса Енергане за производњу топлотне 

енергије је чврсто гориво-угаљ. Као секундарни извор топлотне енергије користи се 

прегрејана пара коју испоручује погон Топионица из свог металуршког процеса и која се 

преко расхладне редуцир-станице укључује заједно са паром из погона Енергане у процес 

трансформације одн. измене у топлотно- измењивачкој станици. 

Као преносни, односно радни медијум за производњу електричне енергије, омекшане, 

деминерализоване, топле воде и прегрејане паре користи се вода из вестачке акумулације 

Борско језеро која се допуњује природним сливом и вештачки преко пумпних станица из 

Злотске и Бељевинске реке. 

Производну опрему која је у функцији производње бакра, чине парни котлови, парне 

турбине, топлотно измењивачке станице ТС-1 и ТС-2, са разводом топлоте до свих 

потрошача комплекса ZiJinBor, постројење за хемијску припрему воде и дистрибуцију 

индустријске воде. 

Погон енергане комплекса ZiJinBor (зоне 09а и 09б) обухвата следеће производне целине: 

o Котларница (1), са три котла који су у функцији. Систем напајања котлова је изведен са 

два спремника напојне воде, чија је функција, поред обезбеђења довољне количине воде за 

пројектовано напајање, и термичка припрема воде на температуру 105°C. За потребе 

грејања индустрије уграђена је топлотна станица са три измењивача топлоте топлотне 

снаге 2x15 + 1x17 МW. Циркулација се остварује са три пумпе од којих су две радне, а 

једна резервна. 

o Турбинско постројење, са четири парне турбине номиналне снаге 2,5 МW, 4,7 МW и 12,5 

МW, које се снабдевају утилизационом паром из погона топионице. Турбина бр.4, 

номиналне снаге 12,5 МW, већ дуже време није у функцији јер захтева строге параметре 

притиска и температуре прегрејане паре. 

o Котларница (2), са четири парна котла којa су радилa од 1934. године. Два парна котла и 

д анас с у у е ксплоатацији, са пројектованим капацитетом 16 t/h прегрејане паре, 

температуре 330°C и притиска 19 bar уз часовну потрошњу угља 3,44 t/h при степену 

искоришћења 0,81. Један парни котао ради од 1956. године са пројектованим капацитетом 

40/50 t/h прегрејане паре температуре 425°C и притиска 40 bar уз часовну потрошњу угља 

9,4 t/h при степену искоришћења 0,8. 

o Зграда машинске хале са четири турбо-генератора за производњу електричне енергије. 

Међутим, добијањем јефтине струје из енергетског система ЕПС-а, уместо електричне 

енергије производи се топлотна енергија за топлификациони систем. Производња 

електричне енергије задржала се само у летњем периоду када постоји вишак утилизационе 

паре из котлова топионице. 



Пројектовани капацитети турбо-генератора бр.1 и бр.3 су 2 x 4,7 МW, а бр.2 1x 2,5 МW. 

Пројектовани капацитет турбо-генератора бр.4 је 1 x 12,5 МW. 

o Стара топлотно-измењивачка станица (TС1), која покрива потребе индустријског дела 

лоцираног у кругу ZijinBor, и инсталисаног је капацитета 3 x15 MW = 45 MW топлотног 

конзума, са пратећом опремом и циркулационим пумпама. 

o Нова топлотно измењивачка станица (ТС2) тренутно није у функцији, али је оперативна. 

Инсталисаног је капацитета 3 x 29 MW = 87 MW. 

o Погон за деминерализацију воде – HPV, са три линије, свака инсталисаног капацитета 30 

m3/h. 

o Пумпна станица за дистрибуцију индустријске воде у кругу ZijinBor, располаже са три 

пумпе, две од 18,5 kW, и једном од 37 kW. 

У саставу погона енергане, а ван индустријског дела лоцираног у кругу ZijinBor, налазе се 

следећи објекти: 

o Вештачка акумулација Борско језеро, изграђена 1961. године, са воденим потенцијалом 

од око 11 000 000 m3 сирове воде. Доводни систем од бране до круга ZijinBor дужине је 

7km, са разводом у кругу ZijinBor у дужини од око 2km са огранцима. 

o Пумпна станица Бељевинска река изграђена 1984. год. (систем за допуну језера) 

површине слива 29,3 km2 и средњим протоком 396 l/s. Инсталисани проток износи 260 l/s 

са три високонапонска пумпна агрегата и посудама за хидраулични удар. 

Укупна годишња производња воде у Енергани износи 476.594 m3. Прерађена вода се 

користи затехнолошке процесе погона Zijin Bor и грејање погона и града. Постројење за 

хемијску припрему воде састоји се из објеката у функцији декарбонизације, 

деминерализације и омекшавања воде. 

За дистрибуцију топлотне енергије која се користи за технолошки процес топионице, 

електролизе, фабрике кисеоника, ливнице бакра и бакарних легура, као и за припрему 

топле санитарне воде, користи се систем цевовода углавном надземних, пројектованог 

конзума 70 МW. 

Дати капацитети горе наведених агрегата и опреме су оквирни. Погон за деминерализацију 

воде – HPV и пумпна станица, углавном раде у оквиру  пројектованих капацитета. 

Котловски капацитети су у експлоатацији дуги низ година, тако да не постижу 

пројектоване параметре. Урађена је експертиза, којом ће се утврдити оправданост враћања 

прегрејача паре и пројектованих параметара уз замену дела цевног система. 

С обзиром на годину уградње турбо постројења (1943) и лоше стањe расхладног система – 

расхладних торњева, стварна продукција електро енергије не прелази 8 МW за парне 

турбине типа BBC. Због тога се приступило планирању реконструкције расхладног торња 

бр.4, чиме би се омогућио рад једне турбине у летњем режиму. 

Парна турбина типа Simens је дуги низ година ван погона и конзервирана је, јер захтева 

строги опсег радних параметара, који се према постојећем стању не могу обезбедити. 

Објекат нове eнергане састоји се од дела у којем је смештена нова енергана, као и дела у 

коме је смештенo ново постројење за хемијску припрему воде. 

Улога новог постројења енергане је да изврши повезивање нових постројења на 

воденопарној страни, као и да искористи вишак топлоте који се производи у новим 

постројењаима. Уграђена је нова противпритисна турбина, која ће служити за производњу 

електричне енергије. 

Као кота ±0,00м, усвојена је горња површина армирано-бетонске подне плоче приземља 

На коти ±0,00м су смештене напојне пумпе које служе за снабдевање нових постројења 

напојном водом, измењивачи топлоте за загревање напојне воде, резделници паре, редуцир 



станице, као и новопројектована турбина. Над делом основе, на коти +4,145м, 

пројектована је међуспратна конструкција, на којој је смештен напојни резервоар, као и 

експандер кондензата. Испод коте +4,145, су смештене електро просторије, као и командна 

сала. Поред објекта Енергане, напољу је смештен резервоар кондензата, измењивач 

топлоте, као и пумпе кондензата. 

Произвођачи и потрошачи паре имају различите параметре паре - 61 bar, 22 bar и 23 bar. 

Узимајући у обзир удаљеност нових постројења од објекта енергане, као и падове 

притисака, за рад нове енергане предвиђена су четири нивоа притисака паре, а то су 60 bar, 

24 bar, 21 bar и4,5 bar. Нова турбина се састоји из два дела, турбине високог и турбине 

ниског притиска. Притисак паре на улазу у турбину високог притиска износи 60 бара, док 

је излаз из турбине високог притиска 24 бара. Улазни параметри у турбину ниског 

притиска су 21 бар, док је излаз 4,5 бара.. На излазу из турбине пара иде на разделник паре 

ниског притиска, где се после дистрибуира до потрошача. Сва пара која се производи у 

новим постројењима је сувозасићена пара, па се на улазу паре у турбину уградјују 

циклонски одвајачи капљица.У оквиру нове Енергане постављају су три разделника паре : 

60 bar, 21 bar и 4,5 bar. 

На разделник паре 60 bar се доводи пара из погона топиоинице и преко разделника 

дистрибуира до улаза у турбину високог притска и редуцир станицу. На разделник паре 21 

bar се доводи пара из котла утилизатора погона сумпорне киселине, као и редукована пара 

са излаза из турбине високог притиска. Овај разделник снабдева паром турбину ниског 

притиска, редуцир станицу, као и вршне измењиваче топлоте за загревање напојне воде. 

Разделник паре 4,5 bar прихвата пару са излаза из турбине ниског притиска и редуцир 

станице и снабдева паром измењиваче топлоте, напојни резервоар као и цевоводом DN350 

топлотну измењивачку станицу у погону старе Енергане, а која служи за загревање 

индустријске топле воде. Са овог паровода се истовремено паром снабдева и погон 

електролизе. 

У оквиру постојеће енергане предвиђа се загревање технолошке вреле воде за потребе 

потрошача у оквиру РТБ „Бор“. Tоплотни конзум за загревање електролизе је 8-10 МW и 

она представља највећи потрошач, у оквиру развода индустријске топле воде. Предвиђа се 

да се пара из нове енергане, транспортује до постојеће енергане, где би се искористио 

постојећи измењивач топлоте (снага 3x15 МW), као други степен загревања технолошке 

вреле воде. Први степен загревања технолошке вреле воде би био нови измењивач. Улаз у 

нови измењивач би био кондензат са излаза паре у постојећем измењивачу, као и 

кондензат из сушача концентрата, који се до батерy-лимита сушача концентрата доводи 

пумпама. Улога овог измењивача је да потхлади  кондензат. Кондензат сакупљен из 

измењивача се сакупља у постојећој посуди кондензата, и пумпама транспортује до нове 

енергане. Реконструкције потребне за паралелан рад старе и нове енергане, ће се 

обрађивати у посебном пројекту. У оквиру цртеза ситуација је дат распоред свих нових 

цевних мостова, као и траса ка старој енергани. 

Напојна вода за нова постројења се транспортује пумпама напојне воде, које воду узимају 

из напојног резервоара. Напојна вода пролази кроз два степена измењивача топлоте, базни 

и вршни, који се загревају паром ниског и средњег притиска. У оквиру нове енергане се 

предвиђа сакупљање кондензата, које настаје на излазу из измењивача топлоте, циклонског 

одвајача капљица, као и свих дренажа паровода. Предвиђена су три цевовода за сакупљање 

различитих нивоа кондензата (60 bar, 24 bar и 4,5 bar). Цевоводи завршавају у експандеру 

кондензата, где се врши раздвајање парне и течне фазе кондензата. Парна фаза се одводи у 

напојни резервоар, где заједно са паром ниског притска врши догревање котловске напојне 

воде, док се кондезат природним путем транспортује до спољашњег резервоара 

кондензата. У резервоар кондензата се доводи и кондезат из старе енргане, као и деми вода 

из ХПВ-а. На линији деми воде се поставља измењивач топлоте чија је улога да потхлади 

отпарак који настаје у случају прекорачења температуре сатурације мешавина кондензата 



и деми воде које се сакупљају у резервоару кондензата. Из овог резервоара кондензат се 

пумпама кондензата транспортује до напојног резервоара на даљу термичку обраду. 

У обухвату Урбанистичког пројекта, у зони 09в налазe се објекти и производни капацитети 

JКП Топлана Бор, које је основано 2002. године издвајањем из РТБ-а Бор. Прозводни 

капацитети су снаге 174 МW, при чему је старост вреловодних котлова на угаљ више од 25 

година, а котла на мазут/гас око 20 година. Производни капацитети топлане који се налазе 

унутар комплекса ZiJinBor са припадајућом топловодном мрежом, покривају топлотном 

енергијом путем централизованог система снабдевања око 95% територије градског 

насеља Бор. 

ЈКП Топлана Бор бави се искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије и 

производњом топле воде, као и пружањем услуга трећим лицима у области одржавања 

топлотне инсталације.Производни капацитети ЈКП Топлане Бор састоје се од новог 

објекта, котларнице са два вреловодна котла на угаљ и једним вреловодним котлом на 

мазут/гас. Поред овога, налази се и сва пратећа опрема неопходна за функционисање 

система (пумпно-измењивачка станица, мазутна станица, дневна депонија угља, 

трафостаница, димњак и др). 

Производни капацитети ЈКП Топлане Бор раде у режиму са називном температуром tnaz = 

130 °C/80 °C и називним притиском pnaz = 16/25 barа. Температура вреле воде у мрежи је 

зависна од спољне температуре. У вреловодној/топловодној мрежи за дистрибуцију 

топлотне енергије употребљава се хемијски припремљена, омекшана и дегасификована 

вода, која је загрејана на захтевану температуру. 

Магистрална мрежа у оквиру комплекса је изведена преко три магистрална вода. То су 

магистрала „А“, магистрала „Ц“ и магистрала „Велики Кривељ“(„ВК“) из постојеће 

топлане и топлотне подстанице ТП-2. У оквиру старог погона Енергане у оквиру Serbia 

Zijin Copper Bor DOO Bor постојао је вод магистрала „А“, која је након подела фирми 

избачена из употребе а на постојећу топланину магистралу „Ц“ извршено је превезивање 

магистрале „А“. На овај начин је део магистралног топловода, који се на цртежу налази 

између обележених тачака 1 и 2 стављен ван функције. 

Најдужа је магистрала "Ц" на којој је најудаљенији потрошач на 4.946,5 m од топлотног 

извора, а најкраћа магистрала "Велики Кривељ" код које је најудаљенији потрошач на 

2.859 m.Вреловодна/топловодна мрежа eнергетског субјекта је изведена као двоцевни 

систем са доводним и повратним цевоводом. Деонице полазних магистрала у оквиру 

комплекса су изведене надземно. 

Приликом извођења радова, изградње грађевинских објеката или изградње објеката и 

мрежа инфраструктуре чије се ивице или габарити налазе у непосредној близини постојеће 

магистралне мреже, потребно је техничком документацијом предвидети мере које ће 

обезбедити сигурно и неометано функционисање магистралне мреже за време градње. 

Пројектно решење мора потврдити дистрибутер топлотне енергије. Сви радови морају 

бити изведени на начин да не представљају опасност и да не проузрокују механичка 

оштећења на постојећем цевоводу. У случају да предвиђени радови у близини 

вреловода/топловода представљају несигурност за вреловод/топловод, оператeр мреже има 

право захтевати одговарајуће измене начина извођења или заустављања радова у случају 

када су радови већ почели. 

За укрштање или упоредно вођење на удаљености до 5 m, минимална захтевана одстојања 

топловода од водовода, другог топловода, канализације, 1 kV кабла и  телеком кабла 

износе 30 cm, 10 kV каблова или једног 30 kV кабла 60 cm, а 30 kV каблови или кабл преко 

60 kV 100 cm. 

За укрштање или упоредно вођење на удаљености већој од 5 m минималнo захтеванo 

одстојањe топловода од водовода и другог топловода износи 40 cm, канализације 50 cm, 1 

kV кабла и телеком кабла износи 30 cm, 10 kV каблова или једног 30 kV кабла 70 cm, а 30 



kV каблови или кабл преко 60 kV 150 cm. Минимално одстојање зграде од постојећег 

вреловода/топловода износи 1 m, а приликом изградње топловода, минимално одстојање 

вреловода/топловода од постојеће зграде износи 50 cm. 

Код укрштања и упоредног вођења вреловода/топловода са другим комуналним водовима 

потребно је поштовање важећих прописа као и захтева испоручиоца топлотне енергије и 

оператора других комуналних водова. Изузетно се може посебним сигурносним мерама и 

уз сагласност оператора комуналних водова, растојање између водова смањити у односу на 

прописано. 

Цевовод се изводи бесканално, системом фабрички предизолованих крутих челичних цеви 

за развод вреле воде температуре до 130°C и притиска до 16 bar, израђених, испитаних и 

обележених у складу са стандардима. 

Цеви се постављају у ров просечне дубине између 0,8 и 1 m, што је условљено осталим 

подземним инсталацијама, саобраћајницама и конфигурацијом терена. Цеви се постављају 

у ситном песку са дебљином слоја 10 cm испод и изнад цеви. Пре полагања цеви у ров дно 

рова се насипа песком гранулације 0-8 mm просечне дебљине 10 cm. По постављању, 

спајању, испитивању и изолацији спојних места, цеви се затрпавају песком исте 

гранулације у висини од 10 cm изнаг горње ивице цевовода. 

Ако се вреловод/топловод полаже надземно, треба га распознатљиво поставити и на 

одговарајући начин заштитити од спољашњих утицаја (као на пр. временски утицаји, УВ 

зрачења, топлотна ширења, оптерећења, оштећења идр). Начин заштите одређује 

пројектант у сагласности са енергетским субјектом. У заштићеном подручју подземних и 

надземно вођених цевовода нису дозољени надградња, зазиђивања и сађење дрвећа или 

жбуња. 

Димензије профила канала су зависне од пречника пројектованих топловодних цеви. 

Заштитна дубина између врха цеви и терена мора бити преко 50 cm, оптимална дубина 

износи 70 cm. Ако ову заштитну дубину није могуће постићи и ако је терен над теменом 

цеви оптерећен још са прометним оптерећењем, потребно је цеви додатно заштитити (нпр. 

са армиранобетонском плочом). На компензацијским кривинама вреловода/топловода 

потребно је обезбедити могућност одговарајућег помака ради топлотних ширења. 

При извођењу топлотне изолације цевовода, арматуре, измењивача топлоте, одзрачних и 

експанзионих посуда потребно је уважавати одговарајуће стандарде и нормативе. 

Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним испитивањима 

на притисак. Цевоводе вођене на отвореном и у каналима треба изоловати одвојено (довод 

и повратак) са изолационим материјалима од минералних влакана, ојачаним са 

поцинкованом жичаном мрежом или алуминијумском фолијом. Материјал мора по 

могућем навлаживању омогућавати потпуно исушивање. Изолациони слој цевовода, 

вођених на отвореном, мора бити заштићен са плаштом алуминијумског или поцинкованог 

челичног лима. Дебљина алуминијумског лима, у зависности од пречника цевовода, мора 

износити између 0,8 и 1 mm. Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју 

вешања, арматуре и других елемената цевних водова. Облагање вреловода/топловода на 

отвореном простору мора бити изведено водонепропусно, прописно и заштићено од крађе. 

Потребна минимална дебљина изолације и тачан начин монтаже се мора одредити у складу 

са прописима и условима надлежног предузећа. 

Систем парног грејања инсталиран је у новом погонима, као што су погон електролизе, 

погон за пречишћавање електролита, главна подстаница, различите подстанице и 

постројење за циркулацију воде. Унутрашња температура је пројектована од 10 °C до 

18°C, а топлотно оптерећење процењује са на 5600kW. Медијум за загревање је водена 

пара 0,2MPa, којом ће снабдевати мрежним цевоводом кроз топионицу. 

Унутар комплекса примењују се углавном системи вентилације без принудног струјања 

ваздуха. Принудна вентилација биће примењена на местима где је потребно инсталирати 



уређаје за извлачење дима или других штетних гасова. Број измена ваздуха дефинисаће се 

техничком документацијом. Распоред прозора са отварањем ка споља одговарају 

захтевима важећег Правилника за превенцију пожара у пројектовању зграда. 

Уколико је потребно, грејање, хлађење и вентилација планираних објеката могу се 

обезбедити вентилатор конвекторским јединицама, топлотним пумпама, системом 

климатизације, радијаторским грејањем или другим одговарајућим термотехничким 

системом који ће прецизно бити дефинисан техничком документацијом. Потребна 

количина енергије ће се обезбедити прикључком на постојеће инфраструктурне мреже и 

системе који се налазе унутар или у непосредној близини обухвата урбанистичког 

пројекта, у складу са решењем дефинисаним техничком документацијом. Термотехничке 

инсталацијаме изводити у складу са техничком документацијом и важећим прописима. 

Сви елементи машинских инсталација за које се покаже да је неопходно, пре свега спољне 

јединице клима инсталација, димњаци, вентилатори и друга опрема, могу се налазити и 

изван габарита планираних и постојећих објекта, па се дозвољава њихова монтажа на 

фасади, на тлу непосредно уз објекат, на крову и на другим местима, у складу са 

техничком документацијом. 

Гасификација 

На територији града Бора није изграђена гасоводна мрежа са припадајућим објектима, тако 

д а се природни гас још увек не користи, и у обухвату Урбанистичког пројекта не постоји 

изграђена гасоводна мрежа нити објекти система гасификације. 

Средњорочним плановима ЈП „Србијагаса“ предвиђена је изградња транспортног гасовода 

до 50 bar до града Бора и изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) у Бору, где 

би се вршила редукција притиска на 16 bar. Након изградње гасоводне мреже на 

територији града створили би се услови за евентуалну супституцију погонских горива у 

обухвату Урбанистичког пројекта, у комплексu ZiJin Bor - при чему се мисли на 

максимално коришћење природног гаса и смањивање или потпуно укидање, где је то 

могуће, чврстих и течних горива. Ово би имало позитиван утицај на квалитет ваздуха, како 

у комплексу, тако и на територији града. Ово би подразумевало и могућност комплетне 

конверзије котловских постројења Топлане Бор. 

Траса планираног гасовода до Бора, као и припадајући објекти и дистрибутивне мреже 

биће дефинисани одговарајућом документацијом. 

Водоводна мрежа 

Снабдевање свежом (техничком) водом комплекса ZiJin Bor (Огранак ТИР) врши се из 

акумулације Борско језеро са браном, која је изграђена у периоду од 1957-59. године у 

горњем току Брестовачке реке. Kрунa прелива у језеру je на 438m нм, а запремина језера 

износи 10,49x106m³. Вода из акумулацијетранспортује се гравитационо, подземним 

бетонским каналом дужине 6840 m (ширине дна 0,65m, дубине 0,8m), који је прекривен 

армирано-бетонским плочама на читавој траси. 

На делу преласка довода воде преко потока и усека изграђени су сифони од паралелних 

челичних цеви 2 x DN640 NP10. Укупан број сифона је 7, а њихова збирна дужина је 

835,8m. Сваки од сифона има улазну и излазну шахту као и шахту са вентилом за испуст. 

Сви цевоводи сифона су убетонирани у неармирани бетон просечне дебљине 15cm. Циљ 

бетонирања је заштита од деформација и хаварија. 

Доводни канал се простире до планинског гребена Чока. Кроз овај планински гребен је 

прокопан тунел потковичастог попречног пресека (дужина 2225m, ширина 1,8m, висина 

2,2m). На излазу из тунела Чока вода улази у бетонску грађевину где се налази сито за 

задржавање нечистоћа и улазно окно кроз које се вода уводи у последњи у низу сифон - 

магистрални цевовод. Овај сифон DN640 је дужине 1826,45m и пролази кроз градско 

подручје па све до улаза у фабрички круг. И овај сифон је бетониран неармираним 



бетоном просечне дебљине 15cm целом својом дужином, због спречавања деформација и 

хаварија. На овом цевоводу уграђена су два испуста, два ваздушна вентила, два излива у 

резервоаре у кругу ТИР-а и један прекидни вентил. На цевоводу тренутно постоји 12 

прикључака за захват воде и 3 прикључка за повратну воду. Укупна дужина доводног 

система од затварачнице до краја магистралног цевовода је 11727,35m. 

Пројектни капацитет снабдевања воде Борског језера износи 31104m3/dan (360l/s). 

Притисак у цевоводу на местууласка у комплекс ZiJin Bor износи приближно 0,1MPa. У 

просеку, 9120 m3/dan (380 m³/h) допуњује се из Борског језера. Квалитет језерске воде се 

редовно прати.  

Прерађена вода се користи за технолошке процесе погона Zijin Bor и грејање погона и 

града. У току је и реализација пројекта за коришћење ове воде за напајање хидрантске 

мреже у делу ТИР-а.Поступци за прераду воде су декарбонизација, омекшавање и 

деминерализација.Снабдевање деминерализованом водом обезбеђује се из фабрике за 

припрему и дистрибуцију воде, при чему је пројектна потрошња деминерализоване воде 

41m³/h. Снабдевање напојном котловском водом обезбеђено је из енергане, где се вода 

припрема у постројењу хемијске припреме воде. Таква вода се дистрибуира у топионицу, 

где се додатно термички третира до температуре од 140ºC. Укупна пројектована потрошња 

напојне котловске воде износи 32m³/h.  

Технолошка вода је вода која је већ прошла неки од технолошких процеса, тј. вода која 

рециркулише (повратна вода). Највећи „извор“ ове воде у Огранку ТИР је јаловиште у 

Бору, где се јаловина из погона борске флотације депонује, те се након исталожавања 

честица избистрена вода враћа у процес. Унутар комплекса ZiJin, вода се из топионице 

пумпама враћа у надземни резервоар, где се хлади и потом поново враћа у процес, без 

третмана. Третман отпадних вода постоји у погону за неутрализацију слабе киселине од 

прања гасова у топионици и фабрици сумпорне киселине, у коме се врши неутрализација,а 

затим се вода враћа у процес производње у флотацију. Такође, делимични третман 

отпадних вода се спроводи у оквиру погона енергане, чије се воде враћају у технолошки 

процес. Мањаколичина отпадних вода електролизе користи се даље у производњи и 

третира у погону цементација. 

Санитарна вода која се користи за пиће, одржавање хигијене, снабдевање санитарних 

уређаја и хидрантску мрежу за гашење пожара, долази из градског водовода. Прикључакна 

водоводну мрежу је Ø250mm, у постојећој шахти са уграђеним водомером Ø200mm код 

капије ФОД-а. Железничка вага за теретни транспорт поред теретне железничке станице, 

такође је прикључена на водоводну мрежу Ø100mm, са уграђеним водомером Ø3/4”. Вода 

за пиће се обезбеђује путем градске мреже цевовода са пројектним капацитетом 

снабдевања воде од 2,000m3/дан. Просечна потрошња свеже санитарне воде 

комплексаZijin Bor (погони ТИР-а и дела РББ-а) износи око 445m3/дан. 

Диспечерски центар се налази у кругу предузећа, непосредно уз резервоар Р4. Из овог 

центра врши се управљање акумулацијом Борско језеро, као и целокупним системом 

снабдевања водом комплекса ZiJin Bor. Oвде се врше мерења целокупне потрошње 

индрустријске и пијаће воде, за погоне ТИР-а и дела РББ-а. Такође, у склопу овог центра 

налази се и пумпна станица у којој су инсталиране три пумпе. Улога ове пумпне станице је 

регулација притиска у магистралном цевоводу, пражњење прихватних (растеретних) 

резервоара Р4 и Р5 и резервоара повратне воде топионице Р3, и напајање водом погона 

Јама засебним цевоводом. 

У кругу предузећа налазе се три главна резервоара воде, и један резервоар за хлађење 

повратне воде топионице. Три резервоара Р3, Р4, Р5 служе за прихват воде из акумулације, 

изравнање у снабдевању, растерећење цевовода, као и чување резерви воде у случају 

престанка дотока из акумулације. Четврти је надземни резервоар рециркулишуће воде из 

погона топионице, и служи за прихватање повратне воде из топионице,где се иста хлади, 

делом преко прелива враћа у резервоар Р3, а делом враћа у технолошки процес погона 



топионице. Резервоар је тренутно ван функције, па се повратна вода враћа директно у 

резервоар Р3. 

Максималне запремине воде у резервоарима су: 

o Р3 : V = 11836 m³ 

o Р4 : V = 18198 m³ 

o Р5 : V = 35747m³ 

o Надземни резервоар: V = 1396,3 m³ 

Приликом реконструкције и изградње нових цевовода, врста материјала и димензије 

профила остављају се пројектанту на избор на основу хидрауличког прорачуна. Врста и 

класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све 

потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска 

у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, 

тако и у току експлоатације. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви 

не сме бити мања од 1,0m. Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским 

комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни 

притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. 

Од шахта за водомер пројектовати независне водоводне инсталације за санитарну и 

хидрантску воду, са два водомера смештена у заједничком водомерном шахту. Хидрантска 

вода се дели на спољашњу хидрантску мрежу са надземним противпожарним хидрантима 

и унутрашњу противпожарну мрежу. Тачан положај будућих водомерних шахти и 

прикључака, техничко решење, димензију шахти одређује надлежни орган. Хидранте 

поставити према важећем Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 

гашење пожара. 

Борско језеро изграђено је за потребе водоснабдевања индустрије, али представља значајан 

природни амбијент и потенцијал за развој туризма. Због недовољних количина воде у 

Борском језеру током маловодног периода, вода се из слива Злотске реке и злотских врела 

препумпава у акумулацију. И поред тога, велика потрошња воде из Борског језера у току 

летадоводи до снижавања нивоа језера,што се одражава на туристички потенцијал и 

рекреативне функције. 

У будућој експлоатацији воде из Борског језераводиће се рачуна о хидролошком 

минимуму језера и Брестовачке реке, уз редовну проверу стања испуста и инсталиране 

опреме. Такође, биће размотрена и алтернативна решења у периодима суше, која у мањој 

мери утичу на снижавање нивоа воде у подземним депоима крашких терена.  

Канализациона мрежа 

Канализациони систем комплекса ZiJin Bor (огранак ТИР) је општег типа, у коме нема 

раздвојене фекалне, атмосферске и технолошке канализације, већ се све три каналишу 

заједно. У кругу комплекса могу се дефинисати два слива. Први слив чине површине од 

ливнице до погона транспорт, и даље до флотације, док другом сливу припадају остали 

погони.  

Код погона првог слива, у току процеса производње не долази до настанкатехнолошких 

отпадних вода. Атмосферске и санитарне отпадне водесе  каналишу из дела ливнице дуж 

саобраћајнице према погону транспорт и око погона, те погона флотација и филтража, и 

даље одводе мрежом колектора поред фабрике Месер Техногас до главног градског 

колектора. Градски колектор делом пролази испод старог јаловишта. Овај колектор је на 

више места озбиљно оштећен, те би његово потенцијано урушавање и испадање из 

функције имало врло озбиљне санитарне последице по град.У градски колектор се уводе и 

употребљене и атмосферске воде, што представља проблем и за реализацију планираног 

градског ППОВ, који је предвиђен на локацији југоисточно од градског насеља, поред 

железничке пруге. 



Канализационе воде које припадају другом сливу обухватају све остале погоне, 

укључујући енергану и топлану. Ове воде се каналишу делом путем отворених канала, а 

делом подземним цевоводима. Воде које припадају другом сливу гравитирају ка главном 

колектору ТИР-а и даље се одводе до пумпне станице “Пралиште” и до акумулације 

“Тилва Mика” одакле се пумпама пребацују у реципијент Борску реку близу места излива 

главног градског колектора. 

Акумулација „Тилва Мика“ формирана јеуслед урушавања и запушења главног колектора 

из круга рудника, приближно у времену завршетка експлоатације истоименог 

површинског копа. Пре урушавања колектора, на месту ове акумулације постојао је 

шахтни прелив којим су воде одлазиле гравитацијски у колектор. Међутим, због свега 

наведеног, тренутно се вода препумпава из акумулације у цевовод који је изграђен након 

урушавања главног колектора и који води до Борске реке. 

Поред поменутих отпадних вода које дотичу цевоводом, ову акумулацију храни и 

постојећи извор који се налазио на самом дну некадашњег копа. Издашност овог извора је 

70-150 m³/h. 

Реконструисана и модернизована топионица бакра почела је са радом 2015.године. 

Производне отпадне воде чине киселе отпадне воде које се стварају у: 

- FSF гас скруберу за пречишћавање и торњу за хлађење гаса, 

- PSC скруберу за пречишћавање гаса, 

- Таложницима електростратичке влаге (ESP). 

Отпадне воде настале у технолошком процесу нове топионице и фабрике сумпорне 

киселине третирају се у постројењу за третман отпадних вода. Уклањање растворених јона 

метала из отпадних вода остварује се таложењем у облику хидроксида, што с пада у н 

ајбоље доступне технологије (БАТ технологије). Излазни токови из постројења за третман 

отпадних вода су преливна вода и муљ. Пречишћавање отпадних вода врши се до нивоа 

који одговара граничним вредностима емисије, или до нивоа којим се не нарушавају 

стандарди квалитета животне средине реципијента, у складу са прописима којима се 

уређују граничне вредности загађујућих материја у површинским и подземним водама, 

граничне вредности приоритетних, хазардних и других загађујућих супстанци и прописом 

којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у воде, узимајући 

строжији критеријум. 

Постројење за третман отпадних вода је пројектовано тако да струја збирног тока одлази 

на третман у четири реактора, у која се постепено додаје кречно млеко за неутрализацију 

киселине и таложење хидроксида. Излазни ток из постројења за третман отпадних вода је 

преливна вода 7,21m³/h. Прерађене воде се не испуштају већ се користе у технолошком 

процесу флотације шљаке. 

Укупан дневни проток је пројектован за прераду различитих смеша руде, и ове вредности 

су искоришћене да би се добила размера просечног једночасовног протока за 

индивидуалне струје отпадних вода и за комбиноване укупне количине отпадних вода. 

Струје отпадних вода одлазе у резервоар за складиштење отпадних вода у постројењу за 

прераду отпадних вода, које се користи за успостављање баланса максималног степена 

протока и пројектованог степена постројења прераде од 10m³/h. 

Отпадне воде се контролишу у складу са Законом о водама и подзаконским актима. 

Квалитет отпадних вода испитује се након третмана отпадних вода, а пре мешања са 

водама пријемника. Испитивање квалитета отпадних вода се врши путем узорака који се 

узимају у приближно једнаким временским интервалима. Измерене вредности 

концентрације тешких метала (Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Ni) у пречишћеним отпадним водама 

нове топионице и фабрике сумпорне киселине у 2018.години биле су у границама 

дозвољених вредности. Анализом отпадне воде пре и после неутрализације установљено је 

да је ефикасност пречишћавања висока и задовољавајућа. Проблем је што планираним 



повећањем производње, постојеће постројење за третман отпадних вода има ограничен 

капацитет прераде, нестабилну ефикасност пречишћавања, па је стога планирана изградња 

новог постројења. 

Акумулација „Тилва Мика“ је кључна тачка у смислу сакупљања отпадних вода из 

комплекса (Огранак ТИР). Свеобухватно, воде у овој акумулацији су киселе те је потребно 

изградити постројење за третман отпадних вода. Након третмана, пречишћене отпадне 

воде неће се испуштати, већ ће се користити у технолошким процесима. 

Након реконструкције комплекса и изградње новог постројења за пречишћавање отпадне 

воде, преостала отпадна вода из акумулације Тилва Мика ће се препумпавати у 

постројење. 

Након реконструкције погона топионице и фабрике сумпорне киселине, као и постројења 

за неутрализацију отпадних вода, предвиђено је привремено одлгање опасног отпадног 

муља на привремену депонију са три касете, до изградње постројења за третман отпадног 

муља. Шахт за прихват процедне воде је изграђен током изградње касете за отпадни муљ и 

има улогу да прихвати сву процедну воду из касете, која се затим пумпом шаље у 

постројење за третман отпадне воде на пречишћавање. 

У току ј е реализација Пројекта интегралног постројења за третман опасног отпадног муља 

после неутрализације течних отпадних токова FSF и PSC из погона нове топионице и 

фабрике сумпорне киселине. 

Отпадни муљ ће након прераде бити третиран у постројењу за солидификацију/третман 

отпадног муља, након чега ће се као безопасан отад користити у кругу комплекса, или за 

запуњавање старог површинског копа. 

Атмосферске отпадне воде деле се на условно чисте и потенцијално зауљене. Условно 

чисте атмосферске воде су воде са кровова и површина на којима се не крећу возила. Ове 

воде садрже песак, земљу и нечистоћу, могу се сматрати незагађеним и разливати по 

околном терену. Потенцијално зауљене воде долазе са манипулативних саобраћајних 

површина. Ове воде садрже прашину, земљу, лишће, трагове процурелог уља, 

прокапињања горива, продукте деструкције гума, трагове шљаке, концентрата и сл. 

Тренутно, у комплексуне постоји систем за прикупљање и пречишћавање атмосферских 

вода. 

Да би се спречило да иницијална кишница у производној зони загади водно тело, 

резервоар за сакупљање иницијалне кишнице ће бити изграђен на крају мреже дренажног 

цевовода за кишницу у зони топионице. Према општем планском распореду, сматра се да 

површина у зони топионице предвиђена за сакупљање иницијалне воде износи око 30,5hа. 

Планира се сакупљање иницијалне кишнице на основу индикатора падавина, односно 

25mm у почетној фази кише, док максимална пројектна количина сакупљања иницијалне 

кишнице износи до 7836m3. 

На основу карактеристика ниске концентрације јона тешких метала у иницијалној 

кишници, предлаже се примена метода - агенс за сакупљање јона тешких метала. Количина 

испуштене воде добијене након прераде иницијалне кишнице достиже приближно 

1500m3/дан. Испуштена вода иде у рециркулацију. 

Санитарно - фекалне воде настају као последица одржавања хигијене. Ове воде садрже 

повећану количину органских материја, површински активне материје, фосфате, нитрате, 

бактерије и друго. У свим погонима настају санитарне отпадне воде које се сакупљају и 

дистрибуирају посебним системом за сакупљање и дистрибуцију отпадних вода, и одводе 

се делом у градски колектор, а делом гравитирају помешано са осталим отпадним водама 

до акумулације „Тилва Мика“ одакле се препумпавају у реципијент – Борску реку. 

Санитарне отпадне воде из свих објеката унутар комплекса ће се прикупљати и доводити 

на постројење за третман санитарних отпадних вода. 



Реконструкција постојеће и изградња нове канализационе мреже биће дефинисана израдом 

техничке документације. 

Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним 

плувиметријским фактором. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад 

цевовода и остале техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу 

хидрауличког прорачуна. За контролу рада канализације и могућност благовремене 

интервенције на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног 

правца пружања цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, 

затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и 

пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту 

радова и инсталација. На делу изведене канализационе цеви, нивелета коловозне површине 

треба да буде усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова. 

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде. 

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

Према Карти сеизмичког хазарда РС за повратни период од 95 година, подручје 

Урбанистичког пројекта налази се у зони интензитета 0,06 сеизмичког хазарда на основној 

стени (мерено у јединицама гравитационог убрзања g), односно, у зони VI-VII степена 

хазарда према макросеизмичком интензитету MCS. 

Према Прелиминарној карти сеизмичке рејонизације територије РС (извор: ГЕОЛИСС), 

подручје Урбанистичког пројекта припада основном геодинамичком моделу S2, са 

асшекта оцене сеизмичких услова у складу са европским стандардом ЕC8-1 у 

пројектовању и изградњи објеката. 

Према основној геолошкој карти Србије, тло на подручју Урбанистичког пројекта 

углавном представља јаловште из доба квартара. 

Према инжењерско-геолошкој карти Србије (извор: ГЕОЛИСС), већи југоисточни део 

подручја Урбанистичког пројекта припада инжењерско-геолошкој јединици 1: Депоније и 

одлагалишта, са следећим карактеристикама: 

− Основна својства: Средина хетерогеног састава, слабо сложена, неконсолидована и 

морфолошки неуобличена, 

− Комплекси: Комплекси растреситих и меких квартарних наслага, 

− Деформабилност: Претежно велике деформабилности, 

− Генетска припадност: Антропогене творевине, 

− Литогенетска врста: Депоније и одлагалишта 

− Литогенетски опис: Пескови, глине, дробина, шут, рудна и флотацијска јаловина, шљака. 

Мањи северозападни део обухвата Урбанистичког пројекта припада инжењерско-

геолошкој јединици 47а: Пирокластити, са следећим карактеристикама: 

− Основна својства: Хетерогени стенски комплекс, неуједначених својстава, слабо 

оводњен, изразито еродибилан, са местимично израженом нестабилношћу већих размера, 

− Комплекси: Комплекси мање чврстих до веома чврстих седиментних стена, 

− Деформабилност: Средње до мале деформабилности, 

− Генетска припадност: Комплекс вулкано-кластичних стена, 

− Литогенетска врста: Пирокластити 

− Литогенетски опис: Туфови, туфити, агломерати, вулканске брече. 

Подземне воде у комплексу се налазе на дубинама преко 30 m. 



У обухату Урбанистичког пројекта урађени су истражни геотехнички радови 2010. и 2011 

године (Рударско - геолошког факултета, Универзитет у Београду) као и 2015. године, за 

потребе изградње постројења за третман отпадног муља са депонијом на к.п. број 4400/52 

(Геопро доо Београд). 

За потребе реконструкције и нове изградње комплекса ZiJin Bor, биће изведени детаљни 

истражни радови. 

Изградњу и реконструкцију објеката ускладити са инжењерско-геолошким својствима 

терена у циљу обезбеђивања стабилности тла у току грађења и коришћења објеката. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Према Просторном плану, стање животне средине на подручју града Бора озбиљно је 

нарушено активностима у рударству и металургији. Главни узроци и облици угрожавања 

животне средине који настају на подручју Урбанистичког пројекта су: флотација која 

загађује воде; металургија са топионицом која загађује ваздух сумпор-диоксидом и 

прашином са тешким металима и арсеном, стварајући индустријски отпад, односно са 

погонима сумпорне киселине, електролизе и др, у којима се стварају отпадне воде; 

индустријски објекти са фабрикама прераде метала које емитују прашину, органска 

једињења и стварају отпадне воде; енергетски објекти са топланом-енерганом која емитује 

прашину, чађ, сумпор-диоксид и др; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку. 

Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји првенствено код објеката флотације и 

погона топионице, погона електролитичке рафинације, погона сумпорне киселине и 

транспортних средстава за превоз опасних материја. Поред директне угрожености опасним 

хемијским материјама радника унутар комплекса, због непосредне близине градског 

насеља угрожено је и градско становништво, а поједина штетна дејства допиру и до 

оближњих сеоских насеља. 

Према очекиваним нивоима загађености и угрожености животне средине проузрокованих 

антропогеним притиском, подручје Урбанистичког пројекта је Просторним планом 

дефинисано као подручје загађене и деградиране животне средине (категорија 1 - висок 

степен загађености), док је Генералним урбанистичким планом, ово подручје препознато 

као "велики загађивач". 

Заштита животне средине комплекса ZiJin базира се на мерама прописаним Просторним и 

Генералним урбанистичким планом, релевантним документима локалне самоуправе и 

документима ZiJin Bor (Садржај Урбанистичког пројекта – списак релевантне 

документације), у складу са условима и подацима надлежних институција (поглавље 4 

Документација). 

Изградња, реконструкција, санација и адаптација објеката у оквиру комплекса ZiJin 

Bor подразумева строгу примену локалних и националних прописа у свим областима 

заштите животне средине, уз поштовање европских норми. Подразумева се 

утврђивање посебних услова животне средине, и израда студије о процени утицаја на 

животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″, бр. 114/08). 

До израде нове студије о процени утицаја на животну средину за пројекат проширења и 

модернизације комплекса ZiJin Bor, у примени су мере предвиђене: 

 Студијом о процени утицаја на животну средину Пројекта: Реконструкција 

топионице бакра и изградња фабрике за производњу сумпорне киселине на катастарској 

парцели 4400/48 КО Бор II (2011 године), 

 Планом мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања 

постројења (РТБ Бор /група ТИР, 2016. године), 



 Планом заштите животне средине, (РТБ Бор, група ТИР, 2018. године), и 

 Планом вршења мониторинга у Топионици и рафинацији бакра Бор (РТБ Бор, група 

ТИР, 2018. године). 

У току израде техничке документације приступиће се изради процене утицаја на 

животну средину на основу закона и других прописа којим је уређена ова материја. 

Очување и унапређење квалитета ваздуха 

Агломерација Бор дефинисана је Уредбом o одређивању зона и агломерација (Службени 

гласник РС, бр 58/11 и 98/12) као једнa oд 8 агломерација у Републици Србији, у циљу 

контроле, одржавања стања и/или унапређења квалитета ваздуха. 

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, може се закључити да је 

последњих година дошло до значајних промена у примени мера заштите ваздуха од стране 

РТБ Бор/ZiJin Bor, с обзиром да од 2016. године квалитет ваздуха у агломерацији Бор 

припада категорији I- чист или незнатно загађен ваздух (параметри квалитета ваздуха 

испод утврђених граничних вредности), док је у периоду пре 2016. године ваздух у Бору 

припадао категорији III – прекомерно загађен ваздух због концентрација које су 

премашиле граничну или толерантну вредност. 

Meђутим, према годишњим извештајима за 2016, 2017 и 2018. годину (Институт за 

рударство и металургију Бор), у тим периодима било је више дневних прекорачења 

граничне и толерантне вредности концентрације SO2, суспендованих честица PM10, док је 

концентрација Аs била вишеструко прекорачена (2018. године средња годишња вредност 

арсена износила је 145.3 ng/m3 у односу на дозвољених 6 ng/m3). 

Град Бор је први град у Републици Србији који је донео План квалитета ваздуха за 

агломерацију Бор, 2013. године. Као најзначајнији стационарни извор полутаната у 

агломерацији Бор (за период 2005-2010) препознат је комплекс ТИР Бор /ZiJin Bor са 

градском топланом (ЈКП Топлана Бор). 

Oчувaњe и унапређење квaлитeтa вaздухa зaснивa сe нa примeни слeдeћих мeрa: 

− дугорочно смањење емисије SO2, нарочито реконструкцијом система за пречишћњавање 

отпадних гасова у зони топионице и у зони конвертовања, 

− развој и примена енергетске инфраструктуре која не загађује животну средину, и то: 

реконструкција котловских постројења и вреловодне мреже у ЈКП Топлана Бор и РЈ 

Енергана/ZiJin Bor, осавремењавање система за пречишћавање гасова у ЈКП Топлана Бор и 

РЈ Енергана /ZiJin Bor, увођење еколошки прихватљивих технологија и горива за 

централно грејање, 

− дугорочно смањење примарне емисије суспендованих честица из тачкастих и 

површинских извора, реконструкцијом котловских постројења и вреловодне мреже у ЈКП 

Топлана Бор и РЈ Енергана ZiJin Bor, и модернизацијом система за пречишћавање гасова у 

ЈКП Топлана Бор и РЈ Енергана ZiJin Bor; 

− ограничавање емисија из одабраних извора у неповољним временским условима, 

− дефинисање строгих правила заштите квалитета ваздуха од загађења у новим 

индустријским погонима обавезном израдом процене утицаја на животну средину за свако 

новоизграђено постројење, према европским нормама; 

− ограничавање емисије штетних материја из индустрије применом најбоље доступне 

технологије; 

− одржавање нивоа концентрација загађујућих материја код којих нису детектована 

прекорачења граничних вредности (емисија или имисија), односно, одржавање нивоа 

концентрација загађујућих материја испод граничне вредности, 



− смањење или спречавање ресуспензије честица: уклањање прашине из радне средине 

(редовно чишћење површина у комплексу, организационе мере на одржавању непосредне 

околине постројења, смањење ре-емисије из индустријских извора, смањење ре-емисије на 

градилиштима на којима се обављају радови); 

− мониторинг квалитета ваздуха према Плану вршења мониторинга у топионици и 

рафинацији бакра Бор, 

− ублажавање извора прашине у компплексу: рекултивација прашнатих површина (садња 

траве, пошумљавање, садња зеленила у функцији филтера прашине у зонама са високим 

обимом саобраћаја у комплексу; 

− увођење система еколошког управљања (ЕМС) као и стандарда ИСО 14000, 

− увођење аспеката везаних за животну средину при изради тендера и извођењу 

грађевинских пројеката. 

Узимају се у обзир и мере предложене Краткорочним акционим планом за смањење 

загађења ваздуха у граду Бору (јавна расправа одржана у периоду 23.12.2019 - 6.1.2020) за 

сарадњу и смањење загађења комплекса ZiJin Bor: 

− Пословање ZiJin Bor у складу са важећим прописима и стандардима, поштовање 

националног законодавства, као и међународних стандарда квалитета и пословања у 

складу са најбољим доступним техникама и праксом, 

− Набавка, инсталирање и пуштање у рад машина за распршивање магле за неутрализацију 

сумпордиоксида у ваздуху, 

− Изградња и пуштање у рад постројења за прикупљање прашине и издувних гасова из 

конвертора, 

− Изградња и пуштање у рад постројења за десулфуризацију, 

− Благовремено обавештавање јавности о текућим и планираним технолошко - 

производним процесима, примени мера и инструмената прописаних релевантним 

документима, као и о динамици спровођења инвестиција у модернизацију постројења, и 

усклађивање истих са најбољим доступним техникама и праксама заштите животне 

средине у складу са националним законодавством, 

− Доношење и спровођење плана реаговања у ситуацијама прекомерног загађења ваздуха, 

За обезбеђење квалитета ваздуха и земљишта, унутар сваког подсистема (функционалне 

зоне), као и по ободу комплекса ZiJin, уредити зелене површине према правилима датим у 

поглављу 6. Начин уређења слободних и зелених површина, и параметрима датим у 

поглављу 5. Нумерички показатељи. 

Заштита и очување површинских и подземних вода 

Квалитет отпадних вода у комплексу ZiJin прати се 4 пута годишње за сваки излив, и то 

пре мешања отпадних вода са водама пријемника. Испитивање квалитета отпадних вода се 

врши путем узорака који се узимају у приближно једнаким временским интервалима, а у 

различитим режимима испуштања отпадних вода. 

Пречишћене воде се не испуштају у реципијент већ се користе даље у флоатацији шљаке, 

јер задовољавају потребне критеријуме за коришћење у овом технолошком процесу. 

Отпадне воде настале у технолошком процесу топионице и фабрике сумпорне киселине 

третирају се у постројењу за третман отпадних вода. Уклањање растворених јона метала из 

отпадних вода остварује се таложењем у облику хидроксида, што спада у најбоље 

доступне технологије тј. БАТ технологије. 

Излазни токови из постројења за третман отпадних вода су преливна вода и муљ. 

Пречишћавање отпадних вода врши се до нивоа који одговара граничним вредностима 



емисије или до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине 

реципијента, у складу са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих 

материја у површинским и подземним водама, граничне вредности приоритетних, 

хазардних и других загађујућих супстанци и прописом којим се уређују граничне 

вредности емисије загађујућих материја у воде, узимајући строжији критеријум. 

Измерене вредности концентрације тешких метала (Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Ni) у пречишћеним 

отпадним водама нове топионице и фабрике сумпорне киселине у 2018.години су у 

границама дозвољених вредности, а ефикасност пречишћавања је задовољавајућа. 

Заштита и очување површинских и подземних вода подразумева: 

− изградњу новог постројења за третман отпадне воде, које обухвата постројење за 

прераду атмосферских вода, постројење за пречишћавање отпадних вода, постројење за 

солидификацију, израду суспензије креча, постројење за пречишчавање индустријских 

отпадних вода, постројење за муљ и др; 

− инфраструктурно опремање планираних објеката по највишим еколошким стандардима и 

санацију оштећених колектора унутар комплекса (сви базени, резервоари и остали објекти 

који служе за таложење отпадних вода, као и цевоводи и подземна инфраструктура, морају 

бити изоловани и непропусни, тако да се спречи инфилтрација отпадних вода у подземне и 

површинске воде. Уколико постоје делови дренажне мреже отвореног карактера, они 

морају бити регулисани и осигурани од изливања течних материја, испаривања штетних и 

опасних материја и др, 

− спровођење потребних хидрауличких прорачуна за димензионисање свих објеката 

водовода и канализације, таложника, сепаратора и других уређаја,  

- прописано укопавање нових цевовода на одговарајућу дубину, и обезбеђење од 

смрзавања или гелизације/коагулације отпадне воде, 

− испуштање санитарно-фекалних отпадних вода у јавну канализациону мрежу према 

условима надлежног комуналног предузећа, 

− димензионање објеката за евакуацију атмосферских отпадних вода на основу 

карактеристичних вредности интензитета падавина, уз могућност испуштања условно 

незагађених вода са кровних и неманипулативних површина без претходног третмана у 

околне зелене површине (с тим да не угрозе суседне парцеле), 

− снабдевање питком водом из јавне водоводне мреже према условима ЈКП, или на други 

начин, са свом потребном опремом за добијање хигијенско исправне воде за пиће, 

− рационално и економично коришћење вода у оквиру подмирења потреба комплекса, 

сагласно члану 71 и постављање уређаја за мерење и регистровање количина захваћене 

воде у складу са чл. 74 важећег Закона о водама, 

− проналажење техничког решења са потребном заштитом, како би се у случају акцидената 

спречило загађење површинских и подземних вода, уколико се предвиђају дизел агрегати 

и резервоари за складиштење течног горива или гаса, ради обезбеђења алтернативног 

решења у напајању електричном енергијом, или за грејање, 

− избор технологије пречишћавања која ће обезбедитити да квалитет пречишћених вода 

буде у складу са параметрима прописаним важећом Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Уредбом о 

граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање, Правилником о референтним условима 

за типове површинских вода, и Правилником о начину и условима мерења количине и 

испитивање квалитета вода и садржини извештаја о извршеним мерењима, 

− израду техничке документације која садржи посебно поглавље о технологији извођења 

радова, која мора бити тако одабрана да се елиминише могућност негативног утицаја на 

режим вода, 



− адекватно одлагање и складиштење материјала који могу загадити површинске и 

подземне воде (хазардне и приоритетне супстанце), и евентуално привремено чување 

опасног отпада на начин којим се не нарушава безбдност окружења људи и животне 

средине, 

− забрану испуштања отпадних вода у Борску реку, уз систем пречишћавања који 

подразумвева враћање свих пречишћених вода у технолошки процес производње, 

− одржавање свих објеката и инфраструктуре у оквиру постројења за пречишћавање и 

третман отпадних вода на одговарајући (пројектовани) начин,  

− прелазак на чистије технологије, са мање отпадних вода при свим реконструкцијама 

погона ZiJin Bor, 

− смањење ефлуената на самим изворима загађења, 

− експлоатацију воде из Борског језера у складу са хидролошким минимумом, 

− постепену редукцију количина потребне технолошке воде са Борског језера, који се 

развија у правцу туристичког центра, и прелазак на алтернативне изворе, 

− мерење и регистровање количина испуштених вода адекватним уређајима, 

− мониторинг отпадних вода и подземних вода према Плану вршења мониторинга у 

топионици и рафинацији бакра Бор, 

− израду новог плана мониторинга отпадних вода након изградње новог система 

пречишћавања. 

Заштита и одрживо коришћење земљишта 

Локација ZiJin Bor налази се на земљишту које је деградирано како изградњом 

индустријских објеката, тако и одлагањем јаловине. 

Према Извештају о стању земљишта у Републици Србији 2016-2017, Агенције за заштиту 

животне средине, у индустријксом комплексу РТБ Бор забележено је прекорачење 

ремедијационих вредности бакра и арсена. Такође, на територији града Бора забележено је 

прекорачење ових вредности у периоду 2017-2019. године. 

Заштита и одрживо коришћење земљишта у комплексу, поред комплементарних мера 

заштите и очувања подземних и површинских вода, подразумева и: 

− спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и 

деградације земљишта, 

− прeдузимaње свих мeрa зa смaњeњe ризикa oд зaгaђивaњa зeмљиштa при склaдиштeњу, 

прeвoзу и прeтaкaњу нaфтних дeривaтa и oпaсних хeмикaлиja, 

− примену прeвeнтивних и oпeрaтивних мeрa зaштитe, рeaгoвaњa и пoступaкa сaнaциje 

зeмљиштa у случajу хaвaриjскoг изливaњa oпaсних мaтeриja у oкoлину, 

− рекултивацију деградираног земљишта предвиђеног за озелењавање, 

− вршење неопходних геотехничких истраживања терена за потребе фундирања објеката 

нових постројења у комплексу, 

− Заменаи прописано збрињавање контаминираног земљишта, при изградњи нових 

објеката, 

− детаљан мониторинг квалитета земљишта према Плану вршења мониторинга у 

топионици и рафинацији бакра Бор. 

Управљање отпадом 

Према одредбама Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр.36/09, 88/10, 14/16 и 

95/18 - др. закон), произвођач отпада у обавези је да сачини План управљања отпадом у 

постројењу за које се издаје интегрисана дозвола и организује његово спровођење, ако 

годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200kg опасног 

отпада. Власник и/или други држалац отпада дужан је да класификује отпад на начин који 



је прописан Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. 

гласник РС 56/10) у којем је дата класификација и означавање отпада. 

Управљање отпадом у комплексу ZiJin води се за све погоне јединствено са нивоа ТИР–а 

(Служба заштите животне средине). На основу законских одредби, у току је ревизија 

постојећег Плана управљања отпадом, којим се ближе дефинише начин и динамика 

управљања отпадом. Овај план мора бити усклађен са Локалним планом управљања 

отпадом за територију општине Бор 2010-2020. 

РТБ Бор, огранак ТИР је у 2018. години донео: 

− План управљања oтпадним водама из постројења топионице и фабрике сумпорне 

киселине, 

− План управљања опасним отпадом, и 

− План вршења мониторинга у Топионици и рафинацији бакра Бор. 

За комплекс ZiJin издато је Решење о издавању дозволе за складиштење и третман 

неопасног отпада на локацији оператера на територији општине Бор /важност до 2023. 

године, ГУ Бор, Одсек за привреду и друштвене делатности, Канцеларија за заштиту 

животне средине број 501-62/13-III-02 од 10.05.2013. године. 

Сав отпад који генерише ТИР у својим погонима и фазама производње, припада врсти 

индустријског отпада, а његов већи део припада неопасном отпаду. Један део неопасног 

отпада има вредност секундарне сировине, док се остатак може на еколошки прихватљив 

начин привремено одлагати на сопствене депоније и санитарне депоније комуналног 

отпада. 

У циљу смањења технолошких губитака, сав материјал који у некој фази производње 

непрерађен напусти агрегат, као и остаци из производње који са собом носе корисне 

компоненте, сакупљају се и враћају у одговарајућу фазу производње.  

У опасан отпад се сврставају истрошени оловно кисели акумулатори, отпадни 

катализатори и трансформатори, отпад од електронских и електричних производа, отпадна 

уља, отпадне хемикалије и др. 

Управљање опасним отпадом врши се према Плану управљања опасним отпадом а свако 

кретање опасног отпада прати Документ о кретању опасног отпада. 

У табели 3 дате су планиране процењене количине опасног отпада који ће бити генерисане 

у Огранку ТИР у 2020. години (1-3), и количине опасног отпада које су већ генерисане, и 

за њихово збрињавање је покренут поступак (4-9)*. 

 

 



 

Групе мера које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно опасног 

отада су: 

- Мере за смањење отпада из процеса производње 

Отпад на бази бакра који се генерише у погонима ТИР-а, рециклира с е или у погону у 

коме настане или у другом погону чија технологија омогућава његову даљу прераду. Неки 

остаци (на пример, који садрже племените метале), прерађују се посебним технолошким 

поступцима. 

Разрадом техничке документације, у оквиру комплекса биће утврђена посебна локација за 

одлагање и третман прашине, настале у различитим токовима процеса производње и 

транспорта, a разматра се да за ову намену буде опредељен постојећи објекат са ознаком 

66 на к.п. број 4400/48 КО Бор 2, у оквиру Функционалне зоне 01 - Припрема сировина. 

- Мере за смањење отпада од одржавања 

Отпад од одржавања (отпадна уља, сорбенти и зауљене крпе и др.) сврстава се у категорију 

опасног отпада. Потребно је израдити План одржавања, чиме се утиче на смањење 

настајања ове врсте отпада, и смањује број хаваријских ситуација. 

- Мере за смањење осталог отпада (амбалажни, административни) 

У технолошком процесу настају различите врсте амбалажног отпада. Неки амбалажни 

отпад који спада у категорију неопасног отпада, може се пласирати на тржиште као 

секундарне сировине (метални отпад, пластични неопасни отпад, папирни отпад и др), те 

се врши његова продаја, односно предаја трећем лицу које ће извршити адекватан третман 

и коначно збрињавање у складу са законом. На тај начин значајно се смањује количина 

отпада за одлагање. 

Амбалажни отпад са опасним карактеристикама потребно је одвојити и адекватно 

збринути. Једна од мера за смањење количине ове врсте отпада је враћање амбалаже након 

њеног пражњења на поновно коришћење, за исте или сличне намене. 

Количине генерисаног чврстог отпада у оквиру реконструисаног комплекса ZiЈin Bor биће 

утврђене израдом техничке документације. 

Све врсте отпада складиштити и евакуисати на начин који је прописан за конкретну врсту. 

Строго је забрањено слободно депоновање отпада. 

Одлагалиште вишка материјала мора бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту. 

Сакупљање комуналног отпада у комплексу вршиће се у посебним контејнерима у оквиру 

пунктова за отпад у свакој зони у комплексу. За управљање комуналним чврстим отпадом, 



поштовати важеће прописе и услове надлежног комуналног предузећа, коме је одлуком 

поверено спровођење управљања комуналним отпадом на територији града Бора. 

Отпадна вода 

Отпадне воде у комплексу ZiJin чине: производне, атмосферске и санитарно-фекалне воде. 

Производне отпадне воде чине киселе отпадне воде које садрже тешке метале, pH, Fe, Cu, 

As, Zn, Pb и друге. Највећи емитер загађујућих материја је фабрика сумпорне киселнине, 

која је у 2015-ој години, према подацима Агенције за заштиту животне средине, емитовала 

око 470 kg тешких метала. 

Постојеће постројење за третман отпданих вода има ограничен капацитет прераде и 

нестабилну ефикасност пречишћавања, па је стога планирана изградња новог постројења. 

Ефикасност уклањања тешких метала у новом постројењу је: 98~99% за Cu, 98~99% за Аs 

и 80~99% за F, 98~99% за остале врсте јона тешких метала. 

Након третмана, пречишћене отпадне воде биће искоришћене у производњи (технолошки 

процес флотације шљаке). 

Да би се спречило да иницијална кишница у производној зони загади водно тело, 

резервоар за сакупљање иницијалне кишнице ће бити изграђен на крају мреже дренажног 

цевовода за кишницу у зони топионице. 

Према општем планском распореду, сматра се да део у зони топионице предвиђен за 

сакупљање иницијалне воде привремено износи 30,5 ha. Планира се сакупљање 

иницијалне воде на основу индикатора падавина, односно 25mm у почетној фази кише, док 

пројектна максимална количина сакупљања иницијалне кишнице износи до 7836m3. 

Количина испуштене воде добијене након прераде иницијалне кишнице достиже 

приближно 1500m3/d. Испуштена вода иде у рециркулацију. 

Санитарне отпадне воде из свих објеката комплекса биће прикупљене и доведене на 

постројење за третман санитарних отпадних вода. 

Различите врсте отпадних вода – зауљене и замућене воде, воде од одсумпоравања димних 

гасова и из система хемијске приреме воде, санитарне отпадне воде, атмосферске отпадне 

воде и др, морају бити третиране, складиштене и транспортоване у складу са прописима. 

Отпадни муљ ће након прераде бити третиран у постројењу за солидификацију/третман 

отпадног муља, након чега ће се као безопасан отад користити у кругу комплекса, или за 

запуњавање старог површинског копа. 

Систем каналисања отпадних вода додатно је објашњен у поглављу Канализациона мрежа. 

Заштита од буке 

Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10), као и Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 54/92) дефинисан је систем мера за заштиту становништва од буке. Овај 

систем мера посебно се односи на пројектовање, изградњу и коришћење објеката, машина 

и опреме као извора буке. 

Основне мере за обезбеђење заштите од буке у комплексу јесу оптимизација саобраћаја у 

комплексу, формирање зелених тампон зона и звучних баријера према градском насељу 

Бор, као и редовна мерења буке од транспорта и индустријске производње у комплексу. 

Систематски мониторинг буке у комплексу ZiJin се спроводи у складу са Планом вршења 

вршења мониторинга у Топионици и рафинацији бакра Бор (РТБ Бор, група ТИР, 2018. 

године). 

У зонама које се граниче са градским насељем, начин ограђивања треба да задовољи мере 

заштите од буке према акустичком зонирању насеља Бор из Локалног еколошког акционог 



плана општине Бор 2013-2022 година, нарочито у зонама буке у којима су у периоду од 06-

22 сата измерене вредности прелазиле 55 dB. 

Ванредне ситуације и акцидентна загађења 

Реаговање у случају ванредних ситуација вршити у складу са Законом о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и 

мерама из Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања града Бора. 

За комплекс ZiJin, који у свом саставу има организационе целине чији су капацитети, обим 

и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије, потребно је 

израдити Процену ризика од катастрофа за те организационе целине, као и План заштите и 

спасавања. 

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" број 41/10, 51/15 и 50/18), постројења ZiJin Bor - Огранак ТИР 

Бор, топионице и рафинације бакра, сврставају се у групу СЕВЕСО постројења вишег 

реда, за која се израђује извештај о безбедности и план заштите од удеса. Извештај о 

безбедности СЕВЕСО постројења SERBIA ZIJIN BOR COPPER doo Bor - Огранак ТИР 

Бор, као и План заштите од удеса СЕВЕСО постројења Serbia ZiJin Bor Copper doo Bor – 

oгранак ТИР Боризрађени су 2019. године. 

Оператер комплекса ZiJin у коме су могући домино ефекти великог удеса, је дужан да 

пружи информације о могућим домино ефектима, потребне за израду екстерног плана 

заштите од великог удеса, као и да сарађује са надлежним органом који израђује екстерни 

план заштите од великог удеса, у информисању јавности и суседних постројења која нису 

СЕВЕСО комплекси. 

Како би се отклонила могућност од хаварија, предвидети ефикасан мониторинг токова 

опасних материја у комплексу, уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних 

ситуација. 

Примењивати превентивне мере и мере заштите у свим процесима рада, као и код 

складиштења, претовара и транспорта опасних и штетних материја. 

Превенцију акцидената омогућити адекватним инфраструктурним опремањем свих 

објеката у компелксу. 

Неопходно је технолошким и другим мерама спречити или смањити прекогранично 

загађење појединих производних система. 

Заштита од пожара 

Комплекс има обезбеђен приступ ватрогасној јединици МУП-а преко прилазних 

саобраћајница. Кружним током саобраћаја осигурана је доступност ватрогасне технике до 

свих погона фабричког комплекса и дислоцираних радних јединица. 

Унутар комплекса обезбеђена је хидрантска мрежа за потребе гашења почетних пожара 

који се гасе водом, према Правилнику о техничким нормативима за  нсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/18). 

Превентивне мере заштите од пожара у комплексу ZiJin подразумевају: 

− израду и спровођење плана заштите од пожара за све погоне, 

− спровођење планова евакуације и упутства за поступање у случају пожара, за сваки 

погон појединачно, 

− поштовање правила ЗОП – а, за сваки погон појединачно, 

− редовне претходне и периодичне прегледе опреме за рад и опреме за гашење пожара, у 

складу са важећом законском регулативом. 



Нови објекти у комплексу морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара 

("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), Законом о експлозивним материјама, запаљивим 

течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89, и "Сл. гласник РС", бр. 

53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 54/15), као и Законом о запаљивим и горивим течностима и 

запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15). 

Објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 

возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95). Приликом 

позиционирања нових објеката, опреме, инсталација и уређаја, потребно је испунити 

безбедносна растојања у складу са прописима. 

Пројектовање отпорности на пожар зграда базирати на класификацији опасности од 

пожара у згради. Степен отпорности на пожар не сме бити нижи од степена II. 

У поступку издавања локацијских услова потребно је прибавити посебне услове заштите 

од пожара и експлозија. 

Уколико буде прописана обавеза изградње интерне ватрогасне станице у комплексу ZiJin, 

њена локација биће утврђена техничком документацијом. 

Контрола јонизујућег зрачења спроводиће се примeном прaвилa и мeрa којима се 

обезбеђује успостављање ефикасног система управљања и контроле нивоа јонизујућег 

зрачења јављача пожара и из јонизујућих уређаја у погонима Zijin Bor. 

Заштита и унапређење безбедности и квалитета услова рада спроводиће се кроз: 

− примену техничких мера безбедности у изградњи, реконструкцији, санацији и 

адаптацији објеката, 

− примену програма превентивне заштите здравља запослених и безбедности на раду, 

− обезбеђење доступности запослених у комплексу објектима и услугама здравствене 

заштите. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

У обухвату Урбанистичког пројектанема непокретних културних добара, евидентираних 

археолошких локалитета, као ни непокретности које уживају преходну заштиту. 

Уколико се приликом извођења радова открију археолошки налази или делови 

археолошког локалитета, инвеститор, односно извођач радова, је дужан да одмах, без 

одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе Ниш, 

и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају 

у коме је откривен и обезбеди услове за заштитна археолошка истраживања. 

Подручје Урбанистичког пројекта не налази се унутар заштићеног подручја природе за 

које је спроведен или покренут поступак заштите, нити је у просторном обухвату 

еколошке мреже. 

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-

петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, 

односно да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 

овлашћеног лица. 

ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 

Пројекат надоградње и проширења капацитета комплекса ZiJin Bor подразумева фазну 

изградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију објеката, постојећих и планираних, у 

свим функционалним зонама. 



Планирано је да се постојећа постројења, чији је пројектовани капацитет 80.000 t/год 

катодног бакра, реконструишу до капацитета 150.000 t/год, с тим да ће појединисегменти 

бити пројектовани за капацитет 200.000 t/год, а у осталим деловима ће бити резервисан 

простор за фазно проширење до 200.000 t/год. 

Урбанистичким пројектом обухваћено је шире подручје у односу на дато идејно решење, и 

фазност изградње подразумева могућност израдетехничке документације за изградњу, 

реконструкцију, адаптацију или санацију објеката у зонама које нису биле предмет разраде 

датим идејним решењем, уз поштовање правила и параметара из Урбанистичког пројекта. 

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

Архитектура 

Привредно - индустријски комплекс Сербиа Зијин Цоппер д.о.о., односно Топионица 

бакра, смештен је у граду Бору, у непосредној близини рудника. У овом тренутку, 

предузеће Zijin Mining Group окончало је аквизицију предузећа РТБ Гроуп, Србија. 

Предузеће РТБ Гроуп, са историјом дужом од 100 година, основано је 1907. године, 

фокусирајући се од свог почетка на развој рударске индустрије. 

Након приватизација компанија Zijin Mining планира да повећа капацитет производње 

катодног бакара на 200.000 т/год. Тренутна реконструкција ће укључити поред повећања 

капацитета производње топионице, унапређење застареле опреме, као и степена заштите 

животне средине. 

Пројекат повећања капацитета топионице бакра ће се изводити фазно: 

1. Фаза 1 - Објекат 0610 (Лабораторија са анексом) - нова градња; 

2. Фаза 2 - Објекти 0208, 0209, 0210, 0211, 0214, 0215, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 

0224, 0225, 0226, 0227 - нова градња, реконструкција и доградња,; 

3. Фаза 3 - Објекти 0401, 0402, 0403, 0404, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410 - нова градња; 

4. Фаза 4 - Објекти 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 - нова градња; 

5. Фаза 5 - Објекти 0901, 0902 (ТС Бор 5) - нова градња; 

6. Фаза 6 - Објекти 0601, 0602, 0605, 0606 - нова градња; 

7. Фаза 7 - Објекти 0101, 0102, 0103, 0201, 0205, 0206, 0207, 0223 - нова градња, 

реконструкција; 

8. Фаза 8 - 0702, 0701 (цевни и кабловски мостови и саобраћајнице) - нова градња, 

реконструкција. 

Листа планираних објеката дата је у Ситуационом плану комплекса - новопројектовано 

стање у оквиру Главне свеске, као и у струковним идејним решењима архитектуре и 

технологије, односно приложеном идејном решењу ЗОП (Е1). 

У обухвату ИДР-а, налазе се комлетне следеће функционалне зоне, односно подзоне 

(графичка документација 1.7.2 Ситуациони план комплекса - функционалне зоне и 

препарцелација): 

 Функционална зона 01 - Припрема сировина, 

 Функционална зона 02 - Топионица, 

 Функционална зона 03 - Електрорафинација (електролиза), 

 Функционална зона 04 - Производња сумпорне киселине, 

 Функционална подзона 05г - у оквиру зоне Флотације, 

 Функционалне подзоне 06а, б и в - у оквиру зоне Пратећих садржаја и постројења, 



 Функционалне подзоне 07а, б, в, г и ж - у оквиру зоне Општег уређења и саобраћаја, 

 Функционалне подзоне 08б и в - у оквиру зоне Рударске јаме. 

Наведене функционалне зоне и подзоне одговарају новим целим грађевинским парцелама 

5, 7, 8, 9, 13, 14 и 15, односно деловима грађевинских парцела 1 и 4 (графичка 

документација 1.7.2 Ситуациони план комплекса - функционалне зоне и препарцелација). 

Идејно решење предвиђа радове нове градње, реконструкције и доградње у оквиру 

Топионице бакра, у Комплексу Сербиа Зијин Цоппер д.о.о., све у циљу повећања 

капацитета Топионице бакра. Пројекат повећања капацитета Топионице бакра укључује 

области као што су припрема сировина, топљење, електроличка рафинација, производња 

сумпорне киселине из отпадних гасова, прерада шљаке, услужни системи и транспортни и 

информациони системи. Новопројектовано стање комплекса са позиционираним објектима 

и постројењима који су предмет ИДР-а, дато је у графичкој документацији - 1.7.3 

Ситуациони план комплекса - новопројектовано стање. 

Иако се тежило да се унутар грађевинских парцела, као и унутар појединих зона, нови 

објекти постављају на минималној удаљености од 3м од граничне линије парцеле/ зоне, 

услед просторне и техничке условљености неки од њих су постављени на мањој 

удаљености, па чак и прекорачујући грађевинску линију, што је као могућност предвиђено 

усвојеним Урбанистичким пројектом - поглавље 4.2 Регулација и нивелација, чл. 7 и 9). 

У предметном ИДР-у дат је предлог изградње мреже и објеката инфраструктуре, као и 

прикључци на спољњу мрежу. Постојећи и планирани објекти и мреже инфраструктуре 

дати су на графичким прилозима 1.7.1-4 (Ситуациони планови комплекса са синхрон 

планом инсталација). 

Објекти у оквиру пројекта се пројектују у складу са наменом, постојећим условима радне 

средине, потребним степеном безбедности и отпорности на пожар. Отпорност на корозију 

погона електролизе, пречишћавања гасова и отпадних вода, одсумпоравање гасова и 

фабрика сумпорне киселине биће усклађене са посебним прописима за ову врсту објеката. 

Опасност од пожара у производњи је ИВ степена и В степена. 

Зелене површине 

Идејним решењем је предвиђено озелењавање пословних зграда постројења, главних 

путева, главних улаза/излаза, области подложних одроњавању, зграда у којима се захтева 

изузетна чистоћа, области у којима има штетних гасова и јаке буке. Како би се смањила 

ерозија тла и настајање прашине, контролисало загађење и улепшало окружење, требало 

би изабрати врсте дрвећа и растиња који успевају на локалном земљишту. 

Саобраћај 

Саобраћајни приступ комплексу обезбеђен је са локалних градских и интерних 

саобраћајница, као и путем железнице. Осим контроле улаза/излаза, предвиђена је и 

могућност интерне контроле кретања возила. У оквиру самог комплекса предвиђена је 

мрежа интерних саобраћајница (са могућношћу једносмерног и двосмерног кретања 

возила), тротоари, манипулативни простори и довољан број паркинг места. 

Технологија 

Постојеће стање 

Систем за припрему шарже: Концентрат бакра, кварц и остале сировине у топионици се 

транспортују железницом и друмским саобраћајем. Тренутно се у погону за припрему 

шарже користи технологија мешања расутог материјала на два поља, са транспортном 

траком (транспортног капацитета Q=240т/х), која се користи за транспорт до два бункера 

за влажну шаржу капацитета по 400 т у постојећем објекту дневних бункера, који се 

користи за привремено складиштење концентрата, пре него што се транспортује до парног 

сушача. Кварцни топитељ се преко транспортне транспортује до бункера 40т у објекту 



дневних бункера, а потом се меша са концентратом и као мешавина шарже транспортује до 

парног сушача. 

Парни сушач: Постојећи систем за парно сушење чини један парни сушач капацитета 

80т/х (рачунато на влажно) који за извор паре има пару произведену у котлу утилизатору 

Флеш пећи (WХБ FSF) у и циљу сушења мешавине шарже од 10% влаге до ≤0,3%. 

Осушена мешавина шарже на изласку из парног сушача има температуру од 110ºЦ и 

пнеуматски се транспортује до међубункера изнад FSF. Отпадни гасови генерисани у 

сушачу се пречишћавају у врећастом филтеру за сакупљање прашине; прашина се враћа у 

бункер за пражњење сушача, док се отпадни гас емитује у атмосферу путем вентилатора 

преко димњака. 

Флеш пећ (FSF): Постојећи систем FSF пећи уведен је од стране OUTOTEC-а 2015. 

године. 

Систем за шаржирање на горњем делу пећи опремљен је бункером за суву шаржу и 

бункером за прашину, једним гравиметријским уређајем за шаржирање са капацитетом 

уноса од 20-67т/х и једним гравиметријским уређајем за шаржирање прашине са 

капацитетом уноса од 2-10т/х, који су монтирани испод бункера. Постојећи горионик за 

шаржу је типа централног убризгавања са пројектованим капацитетом од 71т/х. Флеш пећ 

се састоји из три главна дела: вертикални реакциони шахт(Ø 4,7×6м), хоризонтални део за 

одседање 

Снажна агломерација на саставу постојећег аптејка и котла захтева често минирање и 

чишћење, понекада се цеви котла оштећују током експлозије и као резултат продужава се 

период обуставе рада за поправку цеви котла. 

Управљање FSF отпадним гасовима и прашином: Постојећи котао утилизатор (WХБ) 

FSF пећи саграђен је 2015. године, а његови пројектни параметри који дговарају 

капацитету производње од 80.000 т катодног бакра годишње. Постојећи ток пречишћавања 

отпадних гасова FSF је следећи: отпадни гас из FSF → котао утилизатор (WХБ) 

→електростатички филтер (ESP)→ вучни вентрилатор→Фабрика сумпорне киселине. 

Конвертори: Постојећи конверторски процес користи Пиерце-Смитх конверторе (PSC). 

Постоје укупно четири конвертора, од којих су само 2 у употреби, док су преостала два 

застарела. Сваки конвертор има капацитет 160 тона бакренца са квалитетом бакренца ~ 

55% Цу уз нешто отпадног и хладног бакра. Два конвертора користе радни режим 

конвертовања једне пећи, од којих је једна у хладном стању и друга у топлом стању. 

Конверторкса шљака се након изливања хлади и уситњава, а затим транспортује до 

Флотације шљаке где се производи концентрат шљаке који се враћа у FSF. Изливени 

бакренац се лонцима транспортује до Анодне рафинације. 

Систем за управљање конверторским гасовима: Постојећи ток пречишћавања отпадних 

гасова конвертора је следећи: отпадни гас из конвертора → хауба за гас → адијабатска 

евапоративна комора за хлађење (Евапоративе цоолинг цхамбер-ЕЦЦ)→ Фабрика 

сумпорне киселине. 

Анодна рафинација и ливење: Постојећи погон за анодну рафинацију опремљен је са три 

мале анодне пећи капацитета 220т, и две машине за ливење анода са једним ливним 

точком приближног капацитета од 40т. Две анодне пећи од укупно три заједно користе 

један ливни дочак, док трећа анодна пећ засебно користи један ливни точак. Блистер бакар 

произведен у конверторима се шаржира у анодну пећ и оксидује ваздухом. Након 

завршетка процеса оксидације, шљака се истаче из пећи и враћа у PSC. Даље уклањање 

вишка раствореног кисеоника се обавља директном редукцијом процесом полања, док 

квалитет анодног бакра не задовољи захтеве електролизе. Добре аноде након очвршћавања 

се транспотују у погон електролизе. Лоше аноде се враћају у PSC. Постојећа анодна пећ 

користи мазут као гориво, ваздух за сагоревање, а дрво као редуцент. Процесни гасови се 

не сакупљају системом за фугитивне гасове. 



Фугитивни гасови и систем за одсумпоравање: У топионици постоји један систем за 

фугитивне гасове FSF капацитета 220.000 Nm3/h, гасови се емитују након пречишћавања 

директно у атмосферу, без одсумпоравања. Постојећи конвертори у топионици нису 

опремљени хаубом за фугитивне гасове, тако да је загађење ваздуха на малој висини у 

топионици озбиљно. Фугитивни гасови из анодне рафинације и ливења се не сакупљају. 

Погон електролизе: Нови погон електролизе изграђен је 1969. године, и користи 

традиционалну технологију полазних бакарних листова. Стари погон електролизе саграђен 

је 1953. године, и такође користи исту традиционалну технологију. Велики број ћелија за 

електролизу у старом погону електролизе нису у употреби због старости. 

Фабрика сумпорне киселине: Топионица тренутно има нову Фабрику сумпорне киселине 

саграђену 2015. године која користи процес ДyнаWаве мокро пречишћавање + једнофазно 

сушење + дупла конверзија и дупла апсорпција. Постојећи објекти укључују две секције за 

пречишћавање гасова (FSF и PSC), једну секцију за сушење и апсорпцију, једну секцију за 

конверзију и једну секцију за складиштење киселине. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода: У оквиру постројења постоји постројење 

за пречишћавање технолошких отпадних вода, које се користи за пречишћавање отпадне 

киселине која се ствара у делу постројења за пречишћавање гасова из FSF и PSC, са 

пројектованим капацитетом прераде од 10 м3/х. Пречишћен ефлуент се користи у погону 

флотације, а муљ који настаје се одлаже у јаме на природно сушење. 

Реконструкција постојећих објеката 

Систем за припрему шарже: Након реконструкције, бункер за концентрат и погон за 

мешање задовољиће захтеве проширења, премда ће бити потребно додати одговарајућу 

транспортну траку и вибро сито због повећања капацитета парног сушења. Постојећи 

систем мешања расутог материјала, ће бити замењен бункерским мешањем у овој 

реконструкцији, 18 бункера за мешање за капацитет од 200.000 т/год ће бити уграђено у 

постојећу зграду погона за припрему шарже. 

FSF пећ: За потребе реконструкције и проширања капацитета производње биће 

инсталирани један сет система за гравиметријско шаржирање који ради на принципу 

губитка/ промене масе-Loss in weight (LIW) од 80 t/h, као и горионик за концентрат од 180 

т/х. FSF пећ не мора да се подвргне реконструкцији великих размера, међутим имајући у 

виду повећање топлотног оптерећења, препоручује се додавање водом хлађених елемената 

на горњи део пећи, тако да ће се висина реакционог шахта повећати. 

Како аптејк није могуће проширити у овом тренутку, у овој модернизацији је потребно 

додати водом хлађени горионик са подесивим углом са обе стране излазног отвора, да би 

се истопили агломерати на излазном отвору и повећала целокупна температура у овом 

делу и тиме задовољиле производне потребе. 

Управљање FSF отпадним гасовима и прашином: Биће додат један систем за 

циркулацију, са две групе конвекцијских цеви у зони радијације, да би се задовољили 

захтеви за проширење капацитета до 200.000 т/год. Процесни ток процеса пречишћавања 

отпадних гасова FSF пећи ће бити: отпадни гасови FSF → Котао утилизатиор (WХБ) → 

електростатички филтер (ESP) → вучни вентилатор → фабрика сумпорне киселине. 

Постојећа систем и опрема за пречишћавање FSF отпадног гаса ће задовољити захтеве 

након повећања капацитета, међутим електростатички филтер и вучни вентилатор који су 

направљени од угљеничног челика су озбиљно кородирали, тако да је потребно заменити 

поједине делове. 

Реконструкција и доградња 

Pierce-Smith конвертори (PSC): За потребе повећања капацитета биће реконструисан и 

дограђен постојећи објекат Хале конвертора и рафинације, и инсталирана три нова 

конвертора капацитета по 280 т бакренца, тако да ће након проширења постојати три 



ковертора који ће радити у режиму : 2 врућа + 1 хладан, али само један “под 

дувањем”.Биће инсталирана пратећа опрема као што су водом хлађена хауба, хауба за 

фугитивне гасове и нова дувница са системом за аутоматско чишћење. 

Две 70-тонска металуршке мостне дизалице ће бити замење са две нове од 85/40т, а лонци 

за бакренац, шљаку и блистер бакар ће бити замењени са новим већег капацитета. 

Нови објекти/постројења 

Парни сушач: У оквиру реконструкције биће додат још један парни сушач капацитета 

100t/h (рачунато на влажно). 

Систем за управљање конверторским гасовима: Процесни ток система за 

пречишћавање отпадних гасова конвертовања након проширења биће следећи: отпадни гас 

из конвертора → гасна хауба → WHB → електростатички филтер → вучни вентилатор → 

Фабрика сумпорне киселине. 

Третман прашине: За потребе проширења капацитета један сет опреме за уситњавање и 

транспорт прашине ће бити додат код постојећег ESP топионице. Процесни ток ће бити: 

крупна прашина из FSF или PSC→резервоар прашине→електрична дизалица→ваљкаста 

дробилица→вибро сито→бункер за прашину→пнеуматски транспорт прашине→постојећи 

бункер за прашину изнад FSF. 

Анодна рафинација и ливење: У оквиру реконструкције постројења и проширења 

капацитета биће инсталиране две анодне пећи капацитета по 450 т са припадајућим 

системом за третман гасова, као и дупли водом хлађени ливни точак капацитета 110 t/h. 

Горионици анодних пећи ће радити са разблаженим кисеоником да би се смањила 

потрошња енергије у топионици. Гасови из анодних пећи прво пролазе кроз комору са 

мешање са хладним ваздухом, а затим преко врећастог филтера се транспортују до система 

за одсумпоравање. Истопљени бакар преко лонца за изливање, међулонца и ливног лонца 

се лије новом ливном точку. Добре аноде се транспортују до погона електролизе. 

Фугитивни гасови и систем за одсумпоравање: У оквиру предметног пројекта 

предвиђено је сакупљање свих фугитивних гасова и њихово одсумпоравање. Фугитивни 

гасови из FSF, PSC и анодне рафинације се мешају, а затим се смеша под притиском 

транспортује до торња за одсумпоравање. У торњу је гас у контакту са емулзијом кречњака 

који апсорбује SO2  из гаса. 

Након напуштања торња пречишћени гас пролази кроз уређај за уклањања магле (ЕМП) за 

додатно уклањање честица из гасног тока. Због повећане количине гасова након 

реконструкције биће додат још један димњак који ће радити паралелно са постојећим. Гас 

из система за одсумпоравање отпадног гаса биће испуштан кроз два димњака у складу са 

њиховим карактеристикама. 

Погон електролизе: Изградња новог погона електролизе капацитета укључује следеће: 1 

посебна дизалица за погон електролизе, 1 машина за припрему анода, 1 машина за прање 

отпадног материјала, 1 машина за скидање катодног бакра, 560 ћелија за електролизу, 40 

ћелија за одбакривање, систем циркулације електролита, и помоћни електрични и систем 

за вентилацију. 

Фабрика сумпорне киселине: За повећање капацитета до 200.000 т/год проток гаса на 

излазу из секције за пречишћавање ће бити виши од третнутно пројектоване вредности 

Фабрике сумпорне киселине. Из тог разлога, биће обезбеђен нови систем за конверзију, 

сушење и апсорпцију. За потребе пречишћавања гаса из FSF постојећа секција 

пречишћавања PSC ће бити коришћена, а нова секција пречишћавања ће се користити за 

пречишћавање гасова из PSC. Нова секција за пречишћавање гасова из PSC ће бити иста 

као постојећа, дyнаwаве скрубер, с тим да ће дво степени дyнаwаве скрубери бити 

коришћени, па ће процесни ток бити примарни дyнаwаве скрубер→торањ за 

хлађење→секундарни дyнаwаве скрубер. Након повећања капацитета проток гаса на 



изласку из секције пречишћавања ће бити већи од пројектованог за секције конверзије и 

апсорпције тако да ће нове секције конверзије и апсорпције бити инсталиране. Како 

капацитет постојећих секција за конверзију и апсорпцију не достиже пројектовани 

капацитет, нове секције ће бити пројектоване тако да могу да задовоље капацитет. 

Постројење за пречишћавање отпадне киселине са постројењем за солидификацију: 
Тренутно гас из топионице има низак садржај арсена тако да се отпадна киселина из 

секције пречишћавања гаса директно шаље у постојеће постројење за третман отпадних 

вода без претходног третмана. Након проширења капацитета количина арсена у гасовим 

може значајно порасти, па ће из тог разлога бити инсталирано постројење за прешћавање 

отпадне киселине. Процесом пред-неутрализације и таложења арсена уз додатак кречног 

млека већина арсена се уклања пре постројења за третман отпадних вода. Пречишћени 

течни ефлуент се даље третира у постројењу за третман отпадних вода. Чврсте отпаде из 

овог процеса чине гипс и Ас муљ који ће се одлагати или предавати овлашћеним 

организацијама. 

Постројење за третман отпадних вода: Пројектом је планирана изградња новог 

постројења за пречишћавање отпадних вода у ком ће се третирати воде из постројења за 

третман отпадне киселине, из процеса одсумпоравања гаса, од уклањања киселих магли и 

др. Усвојен је процес“ двостепеног креч - соли железа метод + биолошки агенс” који 

изабран на оанову квалитета и количлине течног ефлуента. Након третмана пречишћене 

отпадне воде ће се користити у оквиру комплекса. 

Муљ који настаје у постројењу би требало да буде неопасан и инертан да би се могао 

одлагати трајно у оквиру комплекса. 

Систем за коришћење водене паре: Тренутно постоји котао утилизатор FSF (WHB FSF), 

док ће након реконструкције бити додати котлови конверотра (WHB PSC) и фабрике 

сумпорне киселине (WHB Фабрике сумпорне киселине). 

Хлађење шљаке: Биће изграђен нови плато за споро хлађење шљаке. Врела шљака из FSF 

и PSC биће транспортована транспортером за пренос шљаке са лонцем до платоа за 

постепено хлађење где ће се хладити природно и прскањем водом пре него што се пошаље 

у постројење за флотацију шљаке. 

Лабораторија: Биће изграђена у оквиру пројекта проширења капацитета ће бити 

одговорна за припрему и анализу свих чврстих и течних узорака. 

Хаваријски дизел генератор: биће набављен да би се обезбедило напајање 

најприоритетнијих оптерећења у зони постројења. Генератор ће се комбиновати са 

мрежним напајањем и обезбедити напајање у року од 30 секунди. 

Трафостаница ТС „Бор 5“ ће имати три трансформатора од по 50 МВА, 110/10 kV, од 

којих је један резервни. 

IV УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА 

Саобраћајна мрежа 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова JП „Путеви Србије“, 

број 953-1753/20-1 од 30.01.2020. године и број 953-1753/20-3 од 07.02.2020. године. 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. Београд, бр. 2/2019-1877 од 12.12.2019. године. 

Електроенергетска мрежа  

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова „Електромрежа 

Србије“ а.д. Београд, бр. 130-00-UTD-003-1527/2019-002 од 20.12.2019. године. 



При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова „ЕПС Дистрибуција“ 

д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, бр. 8.У.1.1.0-Д.10.08-15490-2020 од 

3.2.2020. године.  

Водоводна и канализациона мрежа 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Техничких услова ЈКП 

„Водовод“ Бор, број 3149/2 од 16.12.2019. године. 

Телекомуникациона мрежа 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова издатих од стране 

„Телеком Србија“ а.д. Београд, Службе за планирање и изградњу мреже Ниш, број А334-

534953/4-2019 од 18.12.2019. године. 

Гасоводна мрежа 

На основу Услова ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Сектор за развој, број 07-07-30483 од 

18.12.2019. године, нема посебних услова са становишта прописане заштите изграђене 

гасоводне мреже. 

Топловодна мрежа 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП „Топлана“ Бор. 

Мрежа продуктовода 

На основу Услова „НИС“ а.д Нови Сад, број NM_4400001/IZ-do/13062 од 11.12.2019. 

године, нема посебних услова. 

Услови одвожења отпада 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Обавештења ЈКП „3. 

октобар“ Бор, број 1571 од 16.12.2019. године. 

Услови одбране земље 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Обавештења Министарства 

одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број 23941-2 од 

4.12.2019. године. 

Мере заштите културних добара 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова Завода за заштиту 

споменика културе Ниш, број 1700/2-03 од 9.12.2019. године. 

V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

Електроенергетска мрежа 

Прикључење  

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 

грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на 

дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру 

обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а 

у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.  

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на 

дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави 

спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи 

прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног 

лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и 

начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.  



Инвеститор је у обавези да достави:  

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно 

преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се 

уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 

3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским 

путем,   

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних 

овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована 

таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. 

тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским путем. 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и 

пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у 

погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван 

обједињене процедуре. 

Укрштање и паралелно вођење 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова „ЕПС Дистрибуција“ 

д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Зајечар“, број у систему ROP-MSGI-20089-

LOC-3-HPAP-8/2020 од 11.9.2020. године. 

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Водни услови 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Водних услова 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, 

број 325-05-00777/2020-07 од 13.10.2020. године, број у систему ROP-MSGI-20089-LOCН-

4-HPAP-3/2020 од 13.10.2020. године. 

Услови заштите природе 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова заштите природе 

датих Решењем Завода за заштиту природе Србије, број 020-2107/2 од 15.9.2020.године, 

број у систему ROP-MSGI-20089-LOC-3-HPAP-6/2020 од 15.9.2020. године. 

Услови безбедности ваздушног саобраћаја 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Директората 

цивилног ваздухопловства Републике Србије, број у систему ROP-MSGI-20089-LOC-3-

HPAP-7/2020 од 15.9.2020. године. 

Мере заштите од пожара 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова у погледу мера 

заштите од пожара и експлозија, издатих од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, 

Управе за ванредне ситуације у Бору 09.8.1 број 217-10-26/20-1 од 9.10.2020. године, број у 

систему ROP-MSGI-20089-LOCН-4-HPAP-1/2020 од 9.10.2020. године. 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова за безбедно 

постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим 

планом, издатих од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне 

ситуације у Бору 09.8 број 217-2-04/20-1 од 9.10.2020. године, број у систему ROP-MSGI-

20089-LOCН-4-HPAP-5/2020 од 9.10.2020. године. 

Мере заштите животне средине 

Мере заштите животне средине садржане су у Урбанистичком пројекту, у којем се наводи: 



„Изградња, реконструкција, санација и адаптација објеката у оквиру комплекса ZiJin Bor 

подразумева строгу примену локалних и националних прописа у свим областима 

заштите животне средине, уз поштовање европских норми. Подразумева се утврђивање 

посебних услова животне средине, и израда студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(″Службени гласник РС″, бр. 114/08).“ 

VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

За  потребе издавања локацијских услова, Министарство је по службеној дужности 

прибавило услове: 

 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Зајечар“, број у 

систему ROP-MSGI-20089-LOC-3-HPAP-8/2020 од 11.9.2020. године; 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 

воде, број у систему ROP-MSGI-20089-LOCН-4-HPAP-3/2020 од 13.10.2020. године; 

 Завод за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-20089-LOC-3-HPAP-

6/2020 од 15.9.2020. године; 

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број у систему ROP-

MSGI-20089-LOC-3-HPAP-7/2020 од 15.9.2020. године; 

 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Бору, број у 

систему ROP-MSGI-20089-LOCН-4-HPAP-1/2020 од 9.10.2020. године; 

 МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Бору, број у 

систему ROP-MSGI-20089-LOCН-4-HPAP-5/2020 од 9.10.2020. године. 

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за повећање капацитета 

топионице бакра у оквиру комплекса „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, које је израдило 

„Ludan Engineering“ д.о.о. Београд, Козјачка бр. 2. 

VIII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе 

Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. 

и 129.  Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 

135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог 

Закона. 

IX Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу 

и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима 

садржаним у локацијским условима. 

X Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.  

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике 

Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.  

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

      Јованка Атанацковић 

 









Република Србија

Републички геодетски завод

Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 960

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 24.11.2020. 12:15:00 Број захтева: 952-04-151-20158/2020

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности f26c1bbe-08f8-4f3a-a4d1-bdbaa44c5b72

Матични број општине: 70327

Општина: БОР

Матични број катастарске општине: 715689

Катастарска општина: БОР II

Датум ажурности: 23.11.2020. 14:21

Служба: БОР

Извор податка: БОР, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Број парцеле: 4400

Подброј парцеле: 45

Површина m²: 1656

Број листа непокретности: 960

Подаци о делу парцеле

Број дела: 2

Врста земљишта: ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Површина m²: 616

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив: SЕRВIА ZIЈIN СОРРЕR DОО ВОR

Адреса: БОР, ЂОРЂА ВАЈФЕРТА 29

Матични број лица: 0000007130562

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

Подаци о непокретности https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepI...

1 of 1 11/24/2020, 12:16 PM

ДРАГИЦА 

ЛУКИЋ 

071196275

5015-0711

962755015

Digitally signed 

by ДРАГИЦА 

ЛУКИЋ 

0711962755015-

0711962755015 

Date: 2020.11.25 

11:33:44 +01'00'



Република Србија

Републички геодетски завод

Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 960

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 24.11.2020. 14:38:47 Број захтева: 952-04-151-20158/2020

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности b034900f-785a-43e0-98c2-f00c020d6723

Матични број општине: 70327

Општина: БОР

Матични број катастарске општине: 715689

Катастарска општина: БОР II

Датум ажурности: 23.11.2020. 14:21

Служба: БОР

Извор податка: БОР, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Број парцеле: 4400

Подброј парцеле: 48

Површина m²: 222093

Број листа непокретности: 960

Подаци о делу парцеле

Број дела: 179

Врста земљишта: ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Површина m²: 162874

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив: SЕRВIА ZIЈIN СОРРЕR DОО ВОR

Адреса: БОР, ЂОРЂА ВАЈФЕРТА 29

Матични број лица: 0000007130562

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

Подаци о непокретности https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepI...

1 of 1 11/24/2020, 2:40 PM

ДРАГИЦА 

ЛУКИЋ 

0711962755

015-071196

2755015

Digitally signed 
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ЛУКИЋ 

0711962755015-

0711962755015 

Date: 2020.11.25 

11:43:55 +01'00'



Република Србија

Републички геодетски завод

Геодетско-катастарски информациони систем

* Број листа непокретности: 960

katastar.rgz.gov.rs/eKatastar | 24.11.2020. 12:17:47 Број захтева: 952-04-151-20158/2020

Подаци катастра непокретности

Подаци о непокретности a79a2bf5-6fee-45d1-a73c-4b2e0efc1a06

Матични број општине: 70327

Општина: БОР

Матични број катастарске општине: 715689

Катастарска општина: БОР II

Датум ажурности: 23.11.2020. 14:21

Служба: БОР

Извор податка: БОР, ЈЕ

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица: ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Број парцеле: 4400

Подброј парцеле: 57

Површина m²: 25567

Број листа непокретности: 960

Подаци о делу парцеле

Број дела: 3

Врста земљишта: ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

Култура: ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Површина m²: 25509

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив: SЕRВIА ZIЈIN СОРРЕR DОО ВОR

Адреса: БОР, ЂОРЂА ВАЈФЕРТА 29

Матични број лица: 0000007130562

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ПРИВАТНА

Удео: 1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомена (терет парцела)

*** Нема напомене ***

* Извод из базе података катастра непокретности.

Подаци о непокретности https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastar/NepokretnostProperties.aspx?nepI...

1 of 1 11/24/2020, 12:19 PM
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