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       septembra 2014.

9.3. GRAFIČKI PRILOG

1. Geografska karta okoline ležišta dolomita „Đakovo“

9.4. Izvod iz Studije izvodljivosti eksploatacije dolomita kao karbonatne
 sirovineu ležištu „Đakovo“ Ibarski rudnici kamenog uglja,
Biro za projektovanje i razvoj – Beograd br.STI 07/2007 od 2007.

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Назив:        Јавно предузеће Подземна експлоатација угља
                   Ресавица - у реструктурирању (ЈП ПЕУ-Ресавица)

Седиште:             Ресавица

Адреса:                Петра Жалца бр.2; 35237  Ресавица

Телефон:              035   627-520

Фаx:                      035   627- 444

Директор:            Владан Милошевић, дипл.ец.
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Матични број:    17507699

ПИБ:                    103084723

Делатност:          0520 (претежна делатност експлоатација
                             лигнита и мрког угља).

Лице за контакт  Мирко Ивковић; е-mail:mirko.ivkovic@jppeu.rs

2.    ОПИС  ЛОКАЦИЈЕ

2.1. Макролокација и микролокација лежишта

Лежиште доломита ,,Ђаково“ се налази на југоисточним падинама планине
Чемерно у атару села Ђаково, око 5 km северозападно од манастира
Студеница, односно 19 km од варошице Ушће.

У административном погледу припада  општини Краљево, а налази се на
периферији те општине, у граничном подручју са општинама Рашка и
Ивањица. Географски положај локације лежишта дат је на слици 1. То је
планинско,слaбо насељено подручје.

Подручје лежишта ,,Ђаково“ је са магистралним и железничким коридором
Краљево-Рашка повезано путем трећег реда Ушће -Ивањица.
У варошици Ушће је најближа железничка станица на прузи Краљево-
Косовска Mитровица. Само подручје лежишта доломита у Ђакову је
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макадамским сеоским путем дужине 5km повезано са путем Ушће -
Студеница-Ивањица. Саобраћајна карта ширег подручја дата  је  на слици 2.

Сл 1. Географски положај

Сл. 2. Саобраћајна карта околине лежишта доломита ,,Ђаково“
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 Подручје Ђакова у морфолошком погледу има све карактеристике
планинског терена са израженим оштрим рељефом – са високим врховима
Ћава (1.098m) и Равниште (1.342m), као и са дубоко усеченим, готово
кањонским вододеринама сталних и повремених водотокова. Просечне
годишње количине падавина на ширем подручју износе 650-700mm. Главна
водосабирница је река Студеница притока Ибра, богата водом и са релативно
устаљеним протоком током целе године. Поред река Студеница и Ибар,
хидрографску мрежу чине још Савашница,Ђаковски поток и други бројни
мањи потоци.

На ширем подручју и на самом лежишту ,,Ђаково“ заступљена је
континентално - планинска клима са оштро изражена четири годишња доба.
Због релативно велике надморске висине зиме се карактеришу великим
падавинама,са доста задржавања снега. Остала годишња доба су мирна са
повременим непогодама. Средња вишегодишња температура ваздуха се креће
у просеку од 8 до 9°С. Наниже температуре су током јануара и фебруара, а
највише у периоду јул-август.

Подручје Ђаково није обухваћено планском и урбанистичком
документацијом и води се као подручје намењено рударској делатности.

Истражни део лежишта доломита ,,Ђаково“ захвата површину од
509.695m². Та површина има неправилан облик са дужом осом око 850m у
правцу JI – SZ и краћом осом око 760m у правцу SI - JZ.

Експлоатационо подручје има облик многоугла, на простору дефинисаном
следећим преломним тачкама и кординатама (табела 1.)

Табела 1. Преломне тачке и координате лежишта ,,Ђаково“
К о о р д и н а т е

 Тачке                       y                        x
1 7.460.800 4.819.430
2 7.461.500 4.819.600
3 7.461.350 4.820.190
4 7.461.140 4.820.420
5 7.460.160 4.819.930

На слици 3. Приказане су границе лежишта доламита ,,Ђаково“ у простору.
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Сл.3. Просторни положај лежишта са означеним границама
Пројектном документацијом за лежиште „Ђаково“ обухваћено је
експлоатационо поље I, односно први инвестициони циклус, у коме ће се
вршити експлоатација доломита у границама датим у табели 2.

Према наведеног ова Студија о утицају на животну средину експлоатације
доломита обухвата део пројекта који се односи на експлоатационо поље I у
оквиру експлоатационог подручја лежишта „Ђаково“.

Табела 2. Границе експлоатационог поља (површинског копа)

Тачке X Y
1. 4 819 748,97 7 460 590,73
2. 4 819 801,18 7 460 721,97
3. 4 819 875,81 7 460 645,81
4. 4 819 880,46 7 460 607,79
5. 4 819 953,45 7 460 554,73
6. 4 819 994,32 7 460 634,49
7. 4 820 043,08 7 460 643,96
8. 4 819 993,08 7 460 483,34
9. 4 819 930,15 7 460 477,54
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10 4 819 766,71 7 460 535,38

2.2. Осетљивост  животне  средине  у  датим  географским  областима
које  могу  бити изложене  штетном  утицају  реализацијом пројекта

2.2.1  Постојеће коришћење земљишта

Лежиште доломита ,,Ђаково“  је покривено у мањем делу који се налази
под навлаком серпентинита, док је у осталом, већем делу, потпуно откривено,
или покривено танким слојем пескуше, дебљине од 0,3 до 2,5 m. На лежишту
доломита „Ђаково“ има само неколико засека, који сведоче о малом обиму
досадашње експлоатације, која је била само пробног карактера.

Лежиште доломита ,,Ђаково“  карактерише се рудним телом, слојевитог
облика, компактног доломита са карактеристичним прелазом у ситан
доломитски песак (гриз). У источним деловима лежишта се појављује
компактан доломит на контакту са шкриљцима, а у југозападним деловима
лежишта је песковит доломит. У лежишту се јасно уочава слојевитост, јер се
слојеви, односно доломитске масе, лако разликују по боји и компактности.
Генерално, слојеви и целокупна доломитска маса падају ка југоистоку и југу
са измереним падним угловима од 16 до 30°.

Подина доломита представљена је зеленим амфиболским шкриљцима а
кровина, тамо где је има представљена је серпентиниском навлаком.
Карактеристично је то да доломити имају уједначен квалитет када су у питању
корисне компоненте, а од штетних компоненти нешто виши садржај има
једино Fe2О3, који варира по садржају.

 Дебљине доломита варирају и веће су у западном делу лежишта „Ђаково“,
где су минималне дубљине око 3,5 m у ободним деловима лежишта.
Максималне дебљине око 60 м константоване су у централном делу лежишта.
Средња дебљина доломита је 31,75 m.

 Становништво овог подручја сконцентрисано је у насељу „Ушће“, а мали
број становника живи у Ђакову и околним селима са засеоцима. Већи број
житеља запослен је у Ибарским рудницима, а остало становништво се
углавном бави шумарством и сточарством.
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          Преглед катастарских парцела подручја Ђаково, приказан је у табели 5.
(Документациони прилог захтева)

2.2.2      Релативни обим, квалитет и регенеративни капацитет природних
ресурса у подручју Ђаково

У току реализације предметног пројекта, односно експлоатације доломита
користиће се камен који се експлоатише, вода за пиће и заштиту од пожара и
санитарне потребе, као и нафта  и њени деривати,  електрична енергија и
експлозив.

Према важећем Елаборату о резервама доломита у лежишту Ђаково (Биро за
пројектовање и развој-Београд, 2006. год.)резерве доломита износе преко 27
милиона тона (табела 4)

Табела 4. Резерве доломита у лежишту ,,Ђаково“

Г е о л о ш к е     р е з е р в е (t)
Категорије

Билансне Ванбилансне

Б 18.744.622 -
Ц1 5.997.806 -
A+Б+Ц1 24.742.428 -

 Према извршеним испитивања квалитет доломита приказана  је у табели 5.

Потрошња енергената и других репроматеријала према пројектованој
технологији дата је у табели 6. за капацитет производње од 150.000t/god.
гранулата доломита.
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Табела 5. Средње пондерисане вредности параметара квалитета доломита из
лежишта „Ђаково“

      Садржај корисних и штетних компоненти   (%)
Белина  МgO   MgO   Fe2O3  Al2O3  SiO2  SO3    Gz

A    B     C    D    Е     F    G     X
    91    21,38    30,57   0,20    0,57    1,57    0,0 5   45,48

Табела 6. Нормативи потрошње енергије и материјала
при експлоатацији

Редни
број

Јед.
мере

  Назив материјала    Норматив

   1 kg    Експлозив      0,355
   2 kоm    Eл.детонатори      0,0020
   3 m    Детон. штапин      0,067
   4 kоm    Успоривачи      0,0027
   5   l    Плинско уље D2      0,964
   6 kg    Мазиво      0,016
   7 kоm    Круне за бушење      0,0012
   8 kоm    Бушаће шипке      0,00005
   9 kоm    Спојнице      0,00005
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2.2.3 Апсолутни капацитет природне средине, уз обраћање  посебне
         пажње на мочваре, приобалне зоне, планинске и шумске
         области, посебно заштићена подручја (природна и културна
         добра) и густо насељене области

         На подручју лежишта доломита „Ђаково“ с обзиром на конфигурацију
терена и хидролошке услове нема мочварних подручја.

         Све воде са лежишта отичу Живичким потоком, који протиче источном
страном лежишта и утиче у реку Студеницу, на које експлоатација доломита
неће имати утицаја.

         Сама површина лежишта је делимично обрасла дрвећем, при чему се
ради углавном о ниском растињу.

 10 kоm    Усадници      0,0004
 11 kg    Мангански челик      0,0029
 12 kоm    Гуме за камионе      0,0000257
 13 kоm  Гуме за утовариваче      0,00000725
 14 kWh   Електрична енергија      7,64
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         Сем манастира Студеница и Парка природе „Голија“, не постоје друга
природна и културна добра, а и наведени објекти су изван зоне утицаја
експлоатације доломита.

         На локацији лежишта где се планира експлоатација нема осетљивих
објеката, а само подручје је слабо насељено. Не постоје присутна подручја, на
или у близини локације, на којима се користе заштићене, важне или осетљиве
врсте флоре и фауне (за раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање,
миграције и др.). У ужем и ширем окружењу локације лежишта не налазе се
заштићене животињске или биљне врсте, нити се налазе станишта заштићене
флоре и фауне.
         Сагледавајући морфологију локалитета, положај у односу на окружење,
затим постојећи биљни и животињски свет и насељеност, може се закључити
да ће наведени присутни природни капацитети успешно апсорбовати утицаје
радова експлоатације доломита.

3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
    ДОЛОМИТА У ЛЕЖИШТУ ,,ЂАКОВО“

3.1. Величина експлоатационог подручја са описом лежишта

Носилац пројекта ЈП ПЕУ – Ресавица, односно део предузећа Ибарски
рудници, планира извођење радова експлоатације доломита у лежишту
„Ђаково“, на простору чије су преломне тачке и координате дате у табели 1.
(Поглавље 1.).
     Иначе, истражни део предметног лежишта захвата површину од 509.695 m2 .
     У геолошкој грађи шире околине лежишта доломита „Ђаково“ доминира
карбонатни комплекс „студеничке серије“ (Симић 1956 И 1957). Шире
подручје лежишта (према ОГК, лист Врњци К 34-18) изграђено је од
серпентина, габра и дијабаза, масивних до слојевитих кречњака и других
карбонатних стена.
    По В. Симићу, студеничка серија је укљештена између серпентина Голије на
западу и Ибарског серпентинског масива на истоку. Према истом аутору у
грађи терена у мањој меру учествују метаморфити палеозоика, као и
серпентинити који чине основу и изграђују ободне делове терена. Габрови,
дијабази и перфорити су млађе творевине које пробијају студеничку серију.

У оквиру студеничке серије издвојена су два нивоа, од којих је доњи
назван „доња студеничка серија“, односно доња дијабаз рожна формација, а
горњи ниво „горња студеничка карбонатна серија“.
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  Доња студеничка серија лежи на серпентинима западног обода и протеже
се у правцу север-југ у дужини од око 20 кm. Карактеристично развиће ове
серије показује се у делу између Ржане и Палежа, где лежи директно преко
серпентина, а изграђују је магматске и седиментне творевине. Магматске стене
заступљене су са серпентинима, дијабазима, габровима и продуктима крајње
трансформације ових стена, док су карбонатне стене скоро потпуно
изостављене из ове серије. На северним деловима терена, на Радочелу ова
серија има велику дебљину. Представљена је филитима у нижим хоризонтима
и амфиболима, габровима и дијабазима у вишим хоризонтима. Доња
студеничка серија чини подину горњој карбонатној студеничкој серији у коју
постепено прелази. Карбонатне творевине у доњој студеничкој серији имају
веома подређен положај и јављају се у виду мањих сочива.

Горња студеничка серија је, по В. Симићу, најкарактеристичнија
формација целе области. Протеже се у правцу југ-север у дужини преко 20 кm.
Њена дебљина приближно износи 500-600 m, а изграђена је од различитих
стена: окцастих кварцита, зелених, сивих филитичних шкриљаца, калкшиста и
циполина, мермера и полумермера, кристаластих и мање више нормалних
кречњака, доломита и доломитичних кречњака, порфирита и туфова, габра и
дијабаза.

 У горњој студеничкој серији доломити заузимају значајно место како по
пространству тако и по начину појављивања, те њиховом положају у
карбонатним стенама и физичким и хемијским особинама, које га чине
економски интересантним. На десној обали Градачке реке срећу се велике
доломитске масе, које заузимају сталан ниво међу карбонатним стенама и чија
дебљина износи око 300 m.

Северно од реке Студенице, карбонатне стене горње студеничке серије
јављају се у облику две мање партије доломита, укљештене између
серпентинита. У атару села Ђаково доломити се појављују као пространа
карбонатна партија чији полажај је карактеристичан за горњу студеничку
серију јер леже на зеленим шкриљцима, а прекривени су серпентинитима.

 У склопу студеничке серије срећу се продукти неколико периода магматске
активности, приликом које су створене различите стене – габрови, серпентини
и дијабази (млађи и старији).
По редоследу стварања најчешће се издвајају продукти:

- старијег базичног магматизма,
- гранитског магматизма,



Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

17

- порфирског магматизма,
- млађег базичног (ултрабазичног) магматизма и
- дацитско-андезитског магматизма

Иако се налази у склопу веома сложене геолошке грађе студеничке серије,
лежиште доломит „Ђаково“ одликује се веома једноставном геолошком грађом
Основно обележје у геолошком погледу дају следеће стене:

- зелени амфиболски, листасти шкриљци, који представљају подину
доломита, а такође се пружају и јужно, источно и западно од лежита;
залежу у правцу исток-југоисток;

- доломити који леже конкордантно преко амфиболских шкриљаца; у
западном делу доломитске наслаге су ширег простирања и дебље су него
у источном делу, а у делу који је прекривен серпентинитима има
променљиву дебљину;

- серпентинити се простиру у северном делу лежишта у виду навлаке која
делимично раздваја лежиште у два дела.

     Контакт серпентина и доломита је хладан тектонски и последица је
дијапиризма серпентина који у ободним северним деловима чини повлату
доломита.
     На основу структуре стенске масе, могуће је доломите лежишта Ђаково
поделити на: (1) компактне доломите, беле боје, рапавих површина, са
ромбоедарским комадањем и (2) ситне доломитске пескове, који настаје као
последица разарања карбонатног везива – ситних кристаластих зрна, тако да
стенска маса има одлике зрнастог агрегата са незаобљеним зрнима. У погледу
структуре стенске доломитске масе, нема јасне правилности. Компактне масе
смењују се са ситним доломитским песком (гризом), без неког уочљивог реда.

 Дејством интезивне ерозије доломити су на површини терена добрим делом
откривени, а само понегде су прекривени танким слојем хумусних творевина,
наравно осим у делу где га прекривају серпентинити. На читавом низу
откривених профила у лежишту ,,Ђаково“ јасно се запажају слојеви, који се
међусобно разликују по боји и компактности доломитске масе.

Генерално, доломитска маса лежишта ,,Ђаково“ залеже према југоистоку и
југу градећи заједно са подинским шкриљцима једну амфитеатралну
структуру, отворену према југоистоку и југу. Падни углови су од 16 до 35°.
Анализом истражног бушења може се закључити да је лежиште тектонски
веома мирно и да приликом навлачења серпентинита није дошло до неких
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већих поремећаја доломитске масе. На само једној бушотини (Б-6/70)
детектован је расед.

Доломити лежишта ,Ђаково“ образовани су као карбонатни талози у
егзогеним условима, седиментацијом из морских вода. За депоноване материје
била је потребна сува жарка клима, повишена количина NaCl и висок садржај
СО2 у атмосфери и у води. Предпоставља се да је после таложења карбонатног
муља дошло до доломитизације. Односно, генеза лежишта могла би се
окарактерисати као седиментно-метасоматска (дијагонетска метасоматоза). То
значи да је до обогаћења у садржају доломитске материје дошло у периоду
дијагенезе карбонатног муља, узајамним дејством свежег претежно
кречњачког муља и у води растворених магнезитских соли.

У инжењерскогеолошком погледу терен на самом лежишту „Ђаково“ и
његовој најближој околини је стабилан и нису примећени нити клизишта, нити
лабилне падине. Искуства при досадашњој експлоатацији лежишта (која је у
мањем обиму обављана од стране Комуналног предузећа „Ибар“ –Ушће) су
повољна. Непосредну повлату доломита чине рудински и хумусни материјал.
У ободним деловима доломитима чини серпентинска навлака изграђена од јако
испуцалих стена мале носивости. Подину доломита и доломитског песка чине
зелени амфиболитски шкриљци.

Испитивања физичко-механичких особина доломита вршена су 2006. године
у Лабараторији за геомеханику и испитивање материјала Институту за бакар –
Бор. За испитивање физичко-механичких особина доломита узето је 5 узорака
(монолита) из компактног доломита и један узорак ситнозрног доломита.

Највиша изохипса површине лежишта је 860 m на његовом северозападном
делу, а најнижа 660 m на југоисточном делу лежишта.
 На овом простору не врши се реализација других пројеката нити се планирају,
тако да нема могућности кумулирања са ефектима других пројеката.

3.2 Опис рударских радова експлоатације доломита

3.2.1   Концепција  експлоатације и припреме сировина

Истраживања и практична примена доломита започети су 1954. године када
је, за потребе изградње аутопута Београд – Загреб са лежишта ,,Ђаково“,
испоручена одређена количина доломита. Године 1965 геолози „Магнохрома“
– Краљево узимају пробе доломита ради испитивања могућности примене у
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ватросталној индустрији. Исте године Земљорадничка задруга и Комунално
предузеће ,,Ибар“ из Ушћа организују импровизовану експлоатацију доломита
у Ђакову и испоручују фабрикама стакла извесну количину, где се након
испитивања, потврђује да доломит из Ђакова задовољава захтеве стакларске
индустрије.

Прва детаљнија истраживања самог лежишта доломита ,,Ђаково“ почињу
1966.године од стране предузећа ,,Геобиро“ из Краљева, која су услед
недостатка финансијских средстава убрзо прекинута. Истраживања се
настављају 1970.године и изводи их Комунално предузеће Ибар – Ушће. За
израду Програма истраживања, извођење истражних радова и израду елабората
о резервама ангажује ,,Ибарске руднике каменог угља“ из Баљевца. Изведеним
истраживањима у обиму од 19 истражних бушотина, истражен је већи део
лежишта до нивоа резерви Б категорије. Почетком осамдесетих година
Комунално предузеће – Ушће и ,,Ибарски рудници каменог угља“ Баљевац се
споразумевају о преносу права, а у вези са чиме надлежни републички орган
издаје решење 02 број 310-43/81-2 од 23.03.1982.године,према коме ,,Ибарски
рудници мрког угља“  из Баљеваца имају истражно право на простору бр.491-
Ђаково.
ЈП ПЕУ –Ресавица, односно Биро за пројектовање и развој током 2006. године
израђују Елаборат о резервама доломита на кома Министарство рударства и
енергетике издаје потврду о резервама бр.310-02-186/2006-06 од 13.10.2006.
године.

Општи услови експлоатације лежишта доломита ,,Ђаково“ опредељују
откопавање резерви доломита технологијом површинске експлоатације.

   Површински коп ,,Ђаково“ је брдског типа и откопавање се организује
одозго на доле, при чему је локација отварања предвиђена на изохипси терена
и то на етажи 850m, на западној страни копа са правцем напредовања према
истоку.

   Физичко-механичка својства радне средине омогућавају откривање лежишта
и копање доломита уз употребу багера кашикара. Све док је отпор копања
мањи од резне силе багера јаловина и доломит ће се откопавати директно.

Откопавање ће се вршити са хидрауличним багером. У случају да се отпор
копања повећа до те мере да пређе резну силу багера приступит ће се
предходној фрагментацији, која ће се обављати на два начина: риповањем и
минирањем.
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   Доломит из лежишта ,,Ђаково“ не захтева процес припреме и прераде у
класичном смислу. Сировина овог типа не захтева никакву припрему у смислу
предкоцентрације, повећању садржаја корисне компоненте, осим у припреми
за посебне намере.

   Технолошка испитивања могућности прераде доломита из лежишта
,,Ђаково“ показала су да је могуће применити следеће поступке припреме и
концентрације:

-  суво класирање на ситима,
-  дробљење,
-  мокро класирање на ситима,
-  класирање у воденој средини
-  магнетна концентрација носиоца гвожђа.

  Технолошка шема прераде доломита и приказ објеката за прераду дат је у
прилог овог захтева материјал: Студија изводљивости експлоатације доломита
као карбонатне сировине у лежишту ,,Ђаково“ Ибарски рудници мрког угља,
(страна 24 и 25).

3.2.2.  Технолошке фазе  добијања доломита

Откопавање доломита у лежишту ,,Ђаково“  предвиђено је поступком
риповања и минирања.

Радови минирања вршит ће се бушењем минских бушотина бушаћом
гарнитуром, минирањем са амонијум-нитратским прашкастим експлозивом
Амонеx-1. Повезивање експлозивних пуњења у мрежи врши се депалирајућим
штапином са успоривачима – конекторима, да би се постигло равномерније и
потпуније дробљење стене, умањио сеизмички ефекат на околину и искључи
могућност избацивања мина мимо редоследа.

За секундарно уситњавање негабаритних комада користиће се хидраулични
чекић, који ће се монтирати на хидраулични багер.

Утовар ископине предвиђен је са утоваривачем у камионе, при чему је за
припреме ископине за утовар планиран булдожер са хидрауличним
англодозером и репером.
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За  транспорт доломита од површинског копа до прихватног бункера за
примарно дробљење користит ће се камиони  запремине сандука 15m³.

Везано за одводњавање копа од атмосферских вода и евентуално појаве
подземне воде, предвиђео је да се вода спушта гравитационо преко јужне
стране (границе) копа.

    Пројектована производња на копу,,Ђаково“ предвиђена је у величини од
150.000 t/god. ровног доломита.

3.3.  Загађивање  и  изазивање  неугодности

Анализом одабране технолошке концепције и предвиђене опреме може се
закључити да ће се у току рада јављати углавном мање штетности, по животну
средину, и то:

- отпадне воде,
- емисија загађујућих материја у атмосферу,
- чврст отпад,
- бука  и
- разлетање комада ископине при минирању.

  Загађење може настати услед продора санитарних вода и подземне воде, као
и притока атмосферских вода које спирају ситан материјал и евентуално
расуто уље.

У животну средину односно ваздух доспевају прашина, гасови од
минирања, бука од минирања и гасови при раду механизације.

3.4.   Стварање  отпада

     Технолошки систем експлоатације одвијаће се у безводној средини, а вода
као медијум неће учестовати, изузев у поступку обарање прашине на
транспортним путевима.

   У ваздух ће се емитовати:
- прашина као последица бушења минских бушотина, минирања, утовара,
  транспорта, уситњавања руде и развејавања услед дејства ветра.
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- гасови од рада  мотора СУС примењене механизације. Штетни продукти
сагоревања зависе од квалитета горива и техничке исправности погонских
агрегата, а јављају се  у виду угљендиоксида и сумпордиоксида.

- гасовити продукти од дејства минерских радова.

    Што се тиче деградације земљишта оно ће настати приликом самог
извођења радова. У току рада могуће је загађење земљишта услед
неадекватног одлагања резервних делова, просипањем уља и мазива, као и
услед продора санитарних вода.

3.5.  Ризик настанка  удеса, посебно у погледу супстанци које се  користе
или технике која се примењује

Под могућношћу појаве удеса подразумевају се:

- настајање пожара и експлозија,
- испуштања опасних материја у воде и земљиште,
- неконтролисане емисије у атмосферу,
- опасност од опасног напона додира електричних инсталација и уређаја
  као и удара грома.

Ризик од удеса процењује се на основу:
   Вероватноће настанка удеса и
   Процене могућих последица.

Вероватноћа настанка удеса процењује се на основу података о
догађајима и удесима на истим или сличним инсталацијама у нас и у свету и
података добијених идентификацијом опасности.
Вероватноћа удеса може бити мала, средња и велика.
         Вероватноћа настанка удеса је мала ако се при уобичајеном вођењу
технолошког процеса и одржавања опасних инсталација процени да неће доћи
до удеса.
         Вероватноћа настанка удеса је средња ако се при уобичајеном вођењу
технолошког процеса и одржавања опасних инсталација процени да може
доћи до удеса.
         Вероватноћа настанка удеса је велика ако се при уобичајеном вођењу
технолошког процеса и одржавања опасних инсталација процени да ће доћи
до удеса.
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Могуће последице процењују се као: занемарљиве, значајне, озбиљне,
велике, веома велике.

Процена могућих последица врши се на основу показатеља датих у
табели 7.

Табела 7. – Показатељи последица

Према правилнику о методологији за процену опасности од хемијског
удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за
отклањање последица („Сл. Гласник РС“, бр. 60/94) ризик се квантификује
на следећи начин: занемарљив (I) мали (II) средњи (III) велики (IV) веома
велики (V).

Ризик се квантификује на основу вероватноће настанка удеса и
могућих последица према следећој табели.

Табела 8. – Показатељи последица удеса
М о г у ћ е   п о с л е д и ц е

Вероватноћа
настанка удеса Занемарљиве Значајне Озбиљне Велике Веома

велике

М а л а I занемарљив
ризик II мали ризик III средњи

ризик
IV велики
ризик

V веома
велики ризик

Средња II занемарљив
ризик

III мали
ризик

IV средњи
ризик

V велики
ризик

V веома
велики ризик

Велика III занемарљив
ризик

IV мали
ризик

V средњи
ризик

V велики
ризик

V  веома
Велики ризик

M о г у ћ е    п о с л е д и ц е

Показатељи Занемар-
љиве Значајне Озбиљне Велике Веома

велике
Број погинулих 1 - 5 6 - 20 >20
Број повређених, интоксикових 1 - 10 11 - 50 51-200 >200
Мртве дивље животиње
(од ресурса) < 0,1 0,1 - 1 1 - 2 2 - 10 >10
Мртве домаће животиње
(од ресурса) < 0,5 0,5 – 10 10 - 50 50-500 >500

Мртве рибе (од ресурса) < 0,5 0,5-5 5-20 20-100 >100
Контаминирана површина 1-10 hа 10-100 hа 15 km² >5 km²
Штета од удеса(мил.дин.) < 0,02 0,02-0,2 0,2-2 2-10 >10
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Прихватљив је онај ризик којим се може управљати под одређеним
условима предвиђеним прописима.

      Уколико се ризиком не може управљати под одређеним условима
предвиђеним прописима ризик се не може прихватити.

У току експлоатације предметног пројекта процењује седа је:

Мала вероватноћа настанка пожара и експлозије, пожарни гасови могу
привремено да загаде атмосферу. Потенцијална опасност од могуће појаве
пожара везана је за настајање егзогених пожара мањих размера. Из наведених
разлога се може констатовати да је потенцијална опасност од могуће појаве
пожара објективно мала.  Пожар који би настао у границама локације пројекта
услед паљења отвореним пламено, по својим размерама био би оријентисан на
место настајања, са малом вероватноћом да се прошири изван објекта.
Могућност изношења пожарних гасова на веће удаљености под утицајем
ваздушних струјања постоји, али њихова емисија би била толико мала, због
које се може поуздано претпоставити да акцидентна ситуација не би
допринела већем и трајном нарушавању квалитета ваздуха и да не би дошло
до угрожавања животне средине. Наведена потенцијална опасност условљава
примену одговарајућих техничких и организационих мера којима ће се
спречавати могућност настанка пожара као и обезбедити заштита објекта пре
свега одређивањем распореда и броја противпожарних апарата. Последице по
здравље и живот могу бити значајне. С обзиром да је вероватноћа настанка
удеса од пожара и експлозије мала могуће последице значајне, ризик се
квантификује као мали ризик (II) па се долази до закључка да је:
Прихватљив ризик од пожара и експлозије.

Мала је вероватноћа испуштања опасних материја у земљиште и воде
услед хаваријског цурења горива из транспортних возила. Могуће последице
по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве. С обзиром да
је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице занемарљиве, ризик
занемарљив (I) долази се до закључка да је: Прихватљив ризик од
испуштања опасних материја у земљиште и воде.

      Неконтролисане емисије гасова у ваздуху, с обзиром на техничке
прописе и законску регулативу по којима се морају изводити предметни
пројекти, не постоји, па самим тим и вероватноћа настанка удеса. Мала је



Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

25

вероватноћа неконтролисане емисије угљенмоноксида у ваздуху. Могуће
последице по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве.
      С обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице
занемарљиве, ризик занемарљив (I) долази се до закључка да је:
Прихватљив ризик од неконтролисане емисије угљенмоноксида у ваздуху.

Мала је вероватноћа од удара грома и опасног напона додира, с обзиром
да је носилац пројекта обавезан да изведе радове у складу са прописима којим
су предвиђене следеће мере заштите од: струје кратког споја, преоптерећења,
превисоког напона додира, додира делова под напоном, статичког
електрицитета, атмосферског пражњења. Ако се не поштују наведене мере
заштите последице по здравље и живот људи могу бити озбиљне.

4.  ПРИКАЗ  ГЛАВНИХ  АЛТЕРНАТИВА  КОЈЕ  СУ РАЗМАТРАНЕ

Резерве доломита у лежишту „Ђаково“ представљају основу перспективног
развоја овог подручја, те је након разматрања тржишних и производно-
техничких услова приступљено изради техничке документације и прикупљања
прописаних услова везано за заштиту животне средине.

      У проблематици заштите животне средине у овој области полази се од
опште поставке да за природне ресурсе ове врсте постоје ограничења у
погледу технолошког процеса експлоатације и третмана заштите. Битна
ограничења су унапред и дефинитивно одређена локација лежишта доломита,
односно производног погона и тиме условљена диспозиција рударских и
пратећих објеката.
У овој фази пројектом експлоатације је предвиђено откопавање у оквиру
експлоатационог поља I (први инвестициони циклус), док ће се даља
експлоатација радити по посебном пројекту.
      Одлучујући фактори за избор овог пројектног решења су:

- резерве доломита,
- расположиво тржиште,
- постојање рударске традиције и могућности запошљавања становништва,
- минимална могућност аерозагађења,
- одсуство штетних материја узрочника потенцијалних обољења,
- изостанак могућности угрожавања здравља околног становништва,
- подношљиво нарушавање пејзажа.
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      С обзиром на унапред и дефинитивно одређену локацију лежишта
минералне сировине и рударског погона и тиме условљене диспозиције
рударских и пратећих објеката, ту постоје ограничења у примени
алтернативног технолошког процеса експлоатације.
       Када је у питању откопавање могуће алтернативе су у избору врсте
експлозива и технике и шема минирања, и транспорта ископине.
       Избор машина и уређаја с обзиром на задани капацитет је оптималан.
       У случају потребе за заштитом од атмосферских вода предвиђено је
пројектовање одговарајућих ободних канала и објеката за евакуацију вода
из копа тако да се њихови токови усмеравају ван контуре копа до најближег
рецепијента.

5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ
ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ

а. Становништво

Насеље Ђаково је рурално са малим бројем становника, а које се цени на око
160-так људи. У околини је најближе насеље Студеница и варошица Ушће.
Становништво се углавном бави пољопривредом и шумарством.
Спровођењем прописаних мера заштите за делатност експлоатације доломита
не очекује се штетан утицај по становништво.

б. Фауна

У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налазе се
заштићене животињске врсте ни станишта заштићене фауне. На локацији
лежишта и ближој околини присутне су животиње специфичне за брдске
пределе.

ц. Флора

На подручју лежишта терен је обрастао ниским растињем и травнатим
врстама, а јавља се и шумско растиње. С обзиром на заступљеност биљних
врста и да на локацији нема регистрованих ретких биљних заједница, може се
закључити да се посебни негативни ефекти експлоатације доломита не
очекују.



Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

27

г. Земљиште

Земљиште анализираног подручја је брдско, са израженом морфологијом.
Дебљина хумусног покривача изнад наслага доломита је просечно око 30cm,
са локалним задебљањима.

д. Вода

Досадашњим истраживањима констатовано је да на лежишту „Ђаково“ нема
површинских токова сталног карактера. Вододерине настале ерозијом
оводњене су само у периодима јачих падавинама.
Истражним бушотинама у границама лежишта није констатовано присуство
подземних вода. Све воде са лежишта одводе се Живичким потоком на
источном делу лежишта. Имајући у виду наведено (површинско отицање,
геолошку грађу, генерални правац кретања вода и коту дренирања) констатује
се да не постоји ризик од продора подземних вода.

ђ. Ваздух

Ваздух на локацији лежишта „Ђаково“је незагађен јер у близини нема било
каквих штетних утицаја који би имали негативни утицај на квалитет ваздуха.
У овом подручју не постоји индустријска производња, фреквентност
саобраћаја је занемарива а и објекти становања су на довољној удаљености да
би загадили ваздух емисијом из индивидуалних ложишта.

е. Климатски чиниоци

Локација подручја, утицај рељефа и биљни покривач утицали су да подручје
има планинску климу са умерено толим летима и хладним зимама са доста
снежних падавина.

Падавине су равномерно распоређене у току годишњих доба, Кише су честе у
пролеће и јесен. Ветрови су благи и доносе промену времена. Истичу се јужни
ветар и северац, Јужни дува с краја зиме и почетком пролећа, па убрзава
топљење
снега. Северац дува током целе године, али знатно јаче зими. Овај ветар
доприноси томе да у најтоплијим летњим данима нема великих врућина.
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Најближа метеоролошка станица, чији су подаци релевантни за ово подручје је
Ивањица и према подацима ове станице метеоролошко климатски показатељи
су следећи:

Средња годишња температура: 9,30C
Средња температура у вегетативном периоду: 9,3 0C- 11,9 0C
Најтоплији месец;јул 18,8 0C
Сушни период: јул-август
Апсолутни температурни максимум 38,40C
Апсолутни температурни минимум : - 25,20C
Најдужа инсолација: јул -257 часова
Најкраћа инсолација:фебруар-87 часова
Последњи пролећни мразеви:април
Први јесењи мразеви::октобар
Најхладији месец: јануар -1,30C
Дебљина снежног покривача: 44-60 cm
Број снежних дана: 80-100
Укупна годишња инсолација:1,933 часова
Просечна годишња количина падавина:922 mm
Релативна влажност ваздуха:78,2%

ж. Грађевине
з. Непокретна културна добра и археолошка налазишта

Утврђено је да на планираном простору за експлоатацију доломита нема
непокретних културних добара нити евидентираних добара. Уочено је
постојање археолошког материјала на простору:

1. Џидовско гробље,
2. Старо гробље,
3. Сеоско гробље,

а који неће бити захваћени радовима експлоатације.
Уколико би се при извођењу радова, на самој локацији, наишло на
материјалне остатке који би указивали на могуће археолошке налазиште,
радови ће одмах бити прекинути и о налазу бити обавештен надлежни Завод за
заштиту споменика културе. Такокође на предметном подручју нема објеката
или терена намењених спорту и рекреацији.
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и. Пејзаж

Изградњом површинског копа мења се у извесној мери рељеф терена,
нарушава постојећи пејзаж и мењају амбијенталне карактеристике околине у
којој живе житељи села Ђаково и околних засеока.
Применом адекватне рекултивације по завршетку експлоатације на
површинском копу , пејзажне прилике се могу побољшати.

ј Међусобни односи наведених чинилаца

Активности везанe за будућу експлоатацију доломита у лежишту „Ђаково“
имаће известан утицај на животну средину, а укупним сагледавањем чинилаца
животне средине и утицаја, закључује се да ће ниво утицаја бити низак.
Средњи ниво утицаја једино ће бити везан за минералну сировину која је
необновљива и што се земљишту не може у потпуности вратити првобитни
рељеф.

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

6.1. Постојање пројекта

Анализом могућих узрочника загађивања и деградације животне средине у
оквиру процене и количине отпадних материја и емисија експлоатације
обухваћени су сви елементи технолошког система.
У току технолошког процеса експлоатације одвијају се следеће фазе:
- Откопавање и утовар површинске јаловине,
- Транспорт јаловине на привремено одлагалиште,
- Откопавање и утовар доломита и одвоз,
-Техничка рекултивација.

Манифестовање утицаја површинске експлоатације пре свега су:
- промена пејзажа као последица откопавања доломита и одлагање

јаловине,
- могуће загађење ваздуха,
- могућност загађења вода,
- могућност загађења земљишта
- појава буке,
- могућност сеизмичких потреса при минирању
- могуће одбацивање комада ископине.
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У конкретном случају промену пејзажа (конфигурације терена) као последицу
површинске експлоатације није могуће избећи током реализације пројекта, али
се рекултивацијом може смањити. Загађење воде, ваздуха и земљишта у
конкретном случају могу бити ниска и углавном краткотрајна, и могу се
елиминисати поштовањем прописаних мера заштите.
Бука неће представљати посебан проблем собзиром да се ради о готово
ненасељеном подручју, а изазива је рад механизације на откопавању ,
транспорту и припреми.
Пројектом су предвиђени и минерски радови, и то условно, и са смањеним
количинама експлозива при минирању, те се не очекују сеизмички потреси и
увећано  одбацивање ископине.

6.2. Коришћење природних ресурса

У оквиру експлоатационог поља „Ђаково“ од природних ресурса користи ће
се, исцрпљивати или деградирати следећи природни ресурси:
- земљиште
- минерални ресурс доломит

6.3. Емисија загађујућих материја и отпада

У поглављу 3, тачке 3.3 и 3.4 обрађена је ова област. На основу анализе
констатовано је да је емисија загађујућих материја ниска, као и да постоји
могућност стварања мањих количина отпада који ће се редовно уклањати са
копа.

7. ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА
И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА

7.1. Мере које су предвиђене Законом и другим прописима, нормативима
и стандардима и роковима за њихово спровођење

Експлоатација лежишта не сме се започети без одобрења за извођење радова
по Главном рударском пројекту (Министарство рударства и енергетике РС)
Обезбедити сагласности на пројектну документацију надлежних органа.
Употребна дозвола за пројекат не може се издати ако нису испуњени и услови
и мере за спречавање,смањење и отклањања сваког значајнијег штетног
утицаја пројекта на животну средину.
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Пре предаје захтева за експлоатацију Носиоц пројекта мора обезбедити доказ
о власништву или о праву коришћења земљишта    на подручју лежишта.

7.2. Мере предвиђене пројектном документацијом

Пројектна документација се може израдити сагласно условима и
сагласностима надлежних органа (Завод за заштиту споменика културе, Завода
за заштиту природе, Дирекције за воде....). Пројектом предвидети посебне
техничке мере заштите животне средине.

7.3. Мере у току изградње објекта

Све радове изводити према пројектном решењу датом у Главном рударском
пројекту (у складу са чланом 1 Правилника о садржини рударских пројеката
(Сл.гласник РС,бр.27/97) а инфраструктурне објекте радити према Техничким
пројектима у саставу Главног рударског пројекта.

7.4. Мере у току редовне реализације

Експлоатација доломита мора се у свему изводити у складу са Главним
рударским пројектом експлоатације. Придржавати се Правилника о техничким
нормативима за површинску експлоатацију лежишта.
Приликом организације радова применити таква решења којима ће се
спречити, односно, онемогућити загађење земљишта, подземних и
површинских, сталних и привремених водотокова и ваздуха.
Дефинисати могући утицај предметне експлоатације доломита на водни
режим површинских и подземних вода као и ерозионе процесе.
За заштиту лежишта од атмосферских вода, у случају потребе пројектовати
одговарајуће ободне канале и објекте за евакуацију вода са лежишта, а исте
одвести ван контуре копа до најближег реципиента- потока.

Током експлоатације доломита обезбедити да се не ремети водни Живичког
потока у контактној зони експлоатационог поља.
С обзиром да не постоји могућност прикључења на јавни водовод, предвидети
начин водоснабдевања за санитарне и технолошке потребе путем сопственог
бунара или обезбедити одговарајућу цистерну.
Предвидети сепарациони систем канализације за технолошке, санитарно-
фекалне и атмосферске воде.
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Атмосферске незагађене воде са кровова и других условно чистих површина
усмерити у околне уређене површине.

Загађене – зауљене атмосферске воде које се одводе са манипулативних,
радних, саобраћајних и паркинг површина, морају се пре упуштања у
реципијент претходно пречистити до прописаног нивоа квалитета за II класу
вода.

Санитарно-фекалне отпадне воде евакуисати до водонепропусне септичке јаме
потребног капацитета или хемијског тоалета а њихово пражњење поверити
надлежном комуналном предузећу.

Отпадне воде које евентуално могу настати у технолошком процесу дробљења
камена треба посебно каналисати, с тим да се пре упуштања у реципијент
претходно изврши примарно пречишћавање (таложење), до прописаног нивоа
квалитета за II класу вода.

У случају да се предвиђају резервоари и места за претакање горива, а за
потребе механизације која се користи у технолошком процесу рада, неопходно
је предвидети техничка решења са потребном заштитом (контејнер са
струготином или неким другим одговарајућим материјалом -сорбентом) како
би се у случају акцедента спречило загађење површинских подземних вода и
земљишта (у складу са прописима о ускладиштењу запаљивих течности).

На копу рабљено уље од механизације сакупљати у металну бурад и
отпремати надлежном предузећу као секундарну сировину за даљу прераду.

Јаловину добијену након отварања копа одлагати на за то посебно
планирано место уз сагласност надлежног органа.

На копу није дозвољено држање хаварисаних возила, машина и
сервисирање истих.

Отпад који потиче од боравка запослених организовано одлагати у за то
предвиђен суд (метални контејнер), који ће се организовано празнити од
стране локалног комуналног предузећа.

Одржавати у исправном стању погонске моторе, користити гориво
високог квалитета или уградити моторе у ЕКО изведби.

Прашину из бушотина сакупљати у вреће, на отвореним површинама је
обарати водом.

Користити експлозив са нултим билансом кисеоника.
Посебну пажњу обратити на израду минског чепа и начин иницирања

минског пуњења у бушотинама.
Не уситњавати крупне комаде стене минског-експлозивним средствима.
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Благовремено обавештавати околно становништво о терминима
минирања.

Обезбедити максималну против-пожарну заштиту објеката и опреме.
У циљу очувања живота и здравља људи препоручљиво је користити

следеће мере заштите:
 Непрекидно праћење развоја и усавршавање личних заштитиних

средстава и њихово увођење у употребу,
 Стимулисати техничка решења чије идеје доприносе побољшању

услова рада,

 Увођење нове технологије (или дела технолошког процеса), који
обезбеђују бољу заштиту од претходне,

 Перменентно образовање кроз предавања и информисање свих
запослених из области заштите животне средине.

7.5. Мере за случај удеса

Основне мере за спречавање настанка удеса су поштовање техничких
прописа у области пројектовања, извођења радова као и дисциплина радника
при извођењу технолошких процеса и манифестује се кроз:

 извођење технолошких операција по утврђеном реду,
 придржавање прописаних мера техничке заштите,
 придруживање прописаних мера заштите од пожара,

У случају удеса због хаварије на инсталацијама и опреми потребно је
предузети мере искључења хаварисане опреме, инсталација и њихова
поправка од стране стучних лица.

Указати прву помоћ ако има повређених, и позвати здравствену
организацију.

У случају повреде запслених обавестити рударског инспектора и МУП.
Уколико током извођења радова дође до хаваријског изливања горива,

мазива и других штетних и опасних материја, обавеситит надлежну
општинску комуналну службу, уклонитит просуту материју, уклонити
конаминирано земљишта и одложити је на место које одреди надлежна
комунална служба.
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7.6. Мере по престанку пројекта

Према закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник
РС“, бр.88/11) инвеститор је дужан да изради Главни пројекат затварања
рудника односно Главни рударски пројекат за трајну обуставу радова према
одговарајућем Правилнику.

8. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА

Носилац пројекта ЈП ПЕУ –Ресавица, Ибарски рудници каменог угља
планирају радове експлоатације доломита у лежишту „Ђаково“ на
ограниченом простору који није обухваћен просторним односно детаљним
урбанистичким планом општине Краљево.
Подручје је слабо насељено и у ужем подручју нема изграђених привредних
објеката. У ужем и ширем окружењу подручја не налазе се заштићене
животињске или биљне врсте нити се налазе станишта заштићене флоре и
фауне. На локацији површинског копа не налазе се историјска, културна добра
и археолошка налазишта. Реализација предметног пројекта неће имати утицаја
на климу.
У току рада на експлоатацији нема значајног погоршања загађења ваздуха, с
обзиром да за предметну делатност постоје јасно дефинисани технички
прописи и услови рада, надзора и сагласности осталих надлежних органа.
Предметни пројекат у току експлоатације, уз примену одговарајућих мера
заштите, неће имати значајних утицаја на чиниоце животне средине. Међутим,
анализе које су се односиле, како на постојеће стање и карактеристике
пројектованог технолошког процеса, тако и на могуће утицаје на животну
средину, показују да карактеристике локације и планирана опредељења
Носиоца пројекта стварају услове за одређене негативне утицаје на животну
средину о којима се треба водити рачуна.
Анализом релевантних утицаја дошло се до закључка да је за неке од њих
потребно предузети и одређене мере заштите чиме би се ниво поузданости
укупног система у смислу утицаја на животну средину подигао на виши ниво.
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