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GEOCHEMISTRY AND PETROGRAPHY OF COALS IN 

THE TESLIĆ AND KREKA BASINS (B&H) 
 

ADAM DANGIĆ AND DIMITRIJE DIMITRIJEVIĆ 
 

University of Belgrade, Faculty of Mining & Geology, 11000 Belgrade, Djušina 7, Serbia 

E-mails: adangic@eunet.rs; dimitrijevicmita@yahoo.com 

 

 
Аbstract. Coal bearing basins of Teslić (TB), in the Republic of Srpska, and Kreka 

(KB) in the Federation of B&H, differ in their geological settings, size and age and type 

of coal. TB is located in the Dinaridic ophiolite belt (DOB), contains two seams of brown 

coal in a Lower Miocene limnic sedimentary series. KB is located outside but close to the 

DOB, is significantly bigger, contains 5 seams of lignite in a paralic sedimentary series. 

The coal petrography and trace element concentrations in coal ash are presented and 

discussed for two seams in each of coal basins: Main coal seam (MS) and Upper coal 

seam (UCS) in TB, and MCS and II Upper coal seam (II UCS) in KB.  

In TB, coal of MCS consists in average of (in %): 63,33 detrite, 17,49 textite, 6,23 

gelite, 1,40 resinite, 7,08 fusite, 0,99 pyrite. Coal in UCS contains less gelite and fusite. 

In KB, coal of MCS and II UCS contains compared with TB coal less detrite and more 

textite and gelite.  

In TB, average trace element contents (TEC) in coal ash of MCS are (in mg/kg): 

Ag 1, Ba 289, Be <2, Co 17, Cr 82, Cu 116, Ga <4, Mn 967, Ni 332, Pb 7, Sc <8, Sr 404, 

V 130, Y 14, and Zr 70. The UCS has a much higher averages of Mn (1367), Ni (540), V 

(200), and Y (34) and a significantly lower Cu (32), and Sr (233). In KB, average TEC in 

MCS are (in mg/kg): В 147, Ba 694, Be <2, Co 27, Cr 248, Cu 37, Ga <4, Mn 233, Ni 

576, Pb <6, Sc 15, Sr 490, V 79, Y <6, Zr 33. The II UCS has a much higher averages of 

Mn (413) and Zr (81) and a significantly lower B (17), Co (9), and Ni (258). 

It was examined the distribution and the correlation of ash content in the coal and 

TEC in the ash. TB is characterized by very high coefficients of linear correlation (r) for: 

Ni-Co (0,93), Sr-Cu (0,91), Cr-Zr (0,92), Cr-Y (0,81), Sr-V (0,82). KB is characterized 

by very high r for: Ni-Co (0,87), Ni-Zr (0,96),  Sr-Cu (0,91), Cr-Zr (0,92), Cr-Y (0,81), 

Sr-V (0,82). The relationship between the geological formations in the catchment areas of 

the basin, coal petrography, trace element in coal and trace element geochemistry are 

discussed. 

 

Key words: brown coal, lignite, coal petrography, trace elements, geochemistry, Teslić 

basin, Kreka basin, Dinaridic ophiolite belt 
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1. INTRODUCTION 

 

World annual coal consumption is over 4 billion tones and the burning of 

coal allows 40% of global electricity production and in some countries is much 

higher: Poland 94%, China 77% Australia 76% (SPEIGHT, 2013). There is 

therefore a great interest in the study of petrology and geochemistry of coal, in 

particular, to assess the effects of coal burning in power plants on human health 

and the environment (ALPERN & LEMOS DE SOUSA, 2002; DANGIĆ & 

DIMITRIJEVIĆ, 2001; 2006; DANGIĆ ET AL., 2014; ЕPRI, 2009; SPEIGHT, 2013; 

WARD, 2002).  

The paper presents and analyzes geochemical and petrographic features of 

coal in two Neogene basins in Bosnia and Herzegovina (B&H): Teslić basin (TB), 

in the Republic of Srpska, and and Kreka basin (KB), in the Federation of B&H 

(FB&H). The basins differ in their geotectonic settings, source rocks and size and 

age, quality, and the genetic type of coal. Both are located in the Dinarides: TB 

within the Dinaridic Ophiolite Belt (DOB), KB outside of DOB but along its 

northwestern borderd. TB is smaller, contains limnic sediments with 2 seams of 

brown coal, Low Miocene in age. KB contains paralic sediments with 5 thick 

layers of lignite, Pontian in age.  

Within previous research some petrographic and geochemical characteristics 

of coals in TB and KB were examined and noted the importance of these features, 

in order to clarify the origin of the coal and the assessment of potential impacts on 

the environment by burning coal (DANGIĆ & DIMITRIJEVIĆ, 2001; 2006; 

DIMITRIJEVIĆ, 1965). 

 

2. GEOLOGICAL SETTING 
 

TB and KB Neogene coal basins are located in the Inner Dinarides, but 

differ in their position to geotectonic unit of the DOB, which extends over Bosnia 

and Herzegovina in NW-SE direction, and represents the western part of the 

"Central Ophiolite Zone" of the Balkan Peninsula (Fig. 1). DOB is built up by 

ultramafites and rocks of the Jurassic ophiolitic mélange (diabase-chert 

formation). The DOB in B&H contains several large ultramafic massifs 

(consisting of lherzolite, harzburgite and serpentinite), including Borja (80 km
2
), 

Ozren (200 km
2
) and Krivaja-Konjuh (500 km

2
).  

 The TB is located in DOB, on the northern slope of the mountain and 

ultramafic massif Borja, elongated in the WE-direction and has the following 

dimensions: lenght 20 km, width up to 4 km, surface 72 km
2
. It is named after the 

City of Teslić, which is located at its eastern edge. The TB sedimentary series is 

limnic and contains two layers of brown coal. The basement and watershed area 

of the basin consist mostly of peridotites and serpentinites of Borja massif, and  
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Figure 1. Geological sketch map. 1-2 Dinaridic Ophiolite Belt: 1- ophiolitic mélange, 

2- ultramafites. 3 Neogene сoalbearing basins: 1- Teslić basin, 2- Кrеka basin. 

Слика 1. Прегледна геолошка карта. 1-2 Динаридски офиолитски појас: 1- офио-

литски меланж, 2- ултрамафити. 3: 1Теслићки басен, 2- Крекански  басен. 

 

amphibolites, gabbros, and sediments of ophiolite mélange (sadstones, 

cherts, slates) as well some Upper Cretaceous and Eocene limestones.   

The Neogene sedimentary series consists of three lithostratigraphic units 

(from bottom to top): 1) Lower zone (LZ), 2) Zone of coal seam (ZCS), 3) Upper 

zone (ČIČIĆ & PUDAR, 1976). The first two are Lower Miocene in age and the 

third one Middle-Upper Miocene (DIMITRIJEVIĆ, 1965; ČIČIĆ & PUDAR, 1976). 

The LZ lies over serpentinites and is built up by limestones, sandstones sandy 

clays and clays. The ZCS is widely developed and is as thick as 1-20 m, contains 

one coal seam, named Main coal seam (MCS), and few thin coal interbeds. MCS 

varies in thickness 1-11 m, lies over clay and clayey marl and is covered by marls 

and marly limestones. The Upper zone, developed in central parts of the basin 

only, is as thick as up to >200 m, and consists of marls and marlstones, clays, 

limestones, sandstones and coal intercalations. In western part of the basin it 
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contains a coal seam, named Upper coal seam (UCS), as thick as 0,15-6,20, which 

is due to poor coal quality without economic importance. Average coal quality of 

MCS is: humidity 21,20 %, ash content 15,80 %, S-total 1,92 %, low calorific 

value (LCV) 11.757 kJ/kg (ČIČIĆ & PUDAR, 1976). Coal mining lasted several 

decades and has been suspended before the end of 20
th

 century.  

The KB is situated outside of DOB, but it is near DOB’s NE boundary, in 

the east and the north of ultramafic massifs of Ozren and Krivaja-Konjuh, 

respectively. It is located between the mountain Majevica, on the NE, and the 

river Spreča, on SW, elongated in NW-SE direction, and has the following 

dimensions: length 50 km, widht 3-9 km, surface 200 km
2
. City of Tuzla is 

located in its central part. KB formed as a south gulf of the Parathetys and its 

sedimentary series is paralic, Pontian in age. It contains 5 lignite seams, named: 

Lower coal seam (LCS), Main coal seam (MCS), I Upper coal seam, II Upper 

coal seam (II UCS), and III Upper coal seam (PAVLOVIĆ, 1977; STEVANOVIĆ, 

1977). The Pontian sedimentary series consists of three lithostratigraphic units 

(from bottom to top): 1) Lower Pontian, 2) Lower part of the Upper Pontian, 3) 

Upper part of the Upper Pontian. The Lower Pontian (tick up to 100 m), starts 

with LCS and consists of sands and clays. The lower part of the Upper Pontian 

(200 m thick) consists of MCS and sands and clays. The upper part of the Upper 

Pontian is up to 600 m thick and consists of sands and sandy clays with 3 upper 

coal seams. KB is surrounded by older Tertiary sediments of the Tuzla basin.  

The KB sediments form a structure system of two sinclynoriums, the north 

one (Kreka sinclynorium) and the south one, and one anticlynorium (PAVLOVIĆ, 

1976). The coalbearing complex is in the anticlynorium partly eroded. The total 

thickness of all coal seams is up to 55 m. The youngest coal seam appears in the 

central part of the basin and has a little economic importance; all other coal seams 

are exploitable. The Kreka sinclynorium is as big as 65 km
2
 and contains 

exploitation fields of Dobrnja, Lipnica, Lukavac and Bukinje. The South 

sinclynorium, as big as 115 km
2
, contains exploitation field of Dubrave. In the 

Kreka sinclynorium average coal quality of the MS is: humidity 35,67 %, ash 

content 10,53 %, S-total 0,71 %, LCV 13.357 kJ/kg (COMMISSION FOR 

CONCESSIONS, 2006). Average coal quality of the II US is: humidity 40,38 %, ash 

10,53 %, S-total 0,51 %, LCV 11.344 kJ/kg. The KB is a big producer of lignite.  

 

3. MATERIALS AND METHODS 

 

Petrographic characteristics of coals for both basins are presented after 

results of previous investigations, for TB after (DIMITRIJEVIĆ, 1965), and for KB 

after DIMITRIJEVIĆ (1991).  

The trace elements were analyzed by spectrochemical (emission 

spectrographic) analysis in coal ash. For the TB, samples of both MCS and UCS 
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were analyzed and data are presented after DIMITRIJEVIĆ (1965) for: Ag, Ba, Be, 

Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y and Zr. For the KB, samples of MCS and 

II UCS are presented. For the MCS data there were previously published only 

ranges and averages (DANGIĆ & DIMITRIJEVIĆ, 2006), and here are presented 

individual analyses. The coal ash, obtained by coal combustion at 400
o
C, was 

excited by DC arc in a controlled atmosphere (Ar+O2); average precision and 

accuracy were ± 10%. The detection limits were (in mg/kg): Ag, Mo (1), Be  (2), 

Co, Cr, Cu, Ni, Sc, Sn (3), Ga (4), Ba, Pb, Y (6), Bi (8), B, La, Sr  (10), Ti (12), 

Nb (15), Mn, V (16),  Zr (18), Zn (30), Sb (32).  

 

4. COAL PETROGRAPHIC AND GEOCHEMICAL 

CHARACTERISTICS 

 

In the TB, the coal seams are built up by brown coal. The coal is black, 

contains thick lustrous interbeds, and in the eastern part of the basin in spots is 

also brown. It belongs to banded (humic) coals, without presence of sapropelic  
 

Table 1. Teslić basin: Coal petrographic characteristics (contents in %).
1
 

Табела 1. Теслићки басен: петрографски састав угља (садржаји у %).
1
 

 
Узорак 

Sample 

Дубина  

Depth, m
2 

ХД
 3
 

DH 

  ГДТ
4
 

GWT 

ХГ
5
 

GH 

Фузит 

Fusite 

Рез
6 

Res 

Суб
7 

Sub 

Пир
8 

Pyr 

Г
л
ав

н
и

 с
л
о
ј 

M
ai

n
 s

ea
m

 

Ps 7 0-0,30 53,86 24.99 0 9.78 0 0 10.46 

Ps 6 0,30-0,60 85,70 12.30 0 2.00 0 0 0 

Ps 5 0,60-0,90 0 0.00 0 0.00 0 0 0 

Ps 4 0,90-1,20 64,54 18.44 0 6.22 0 0 10.32 

Ps 3 1,20-1,50 66,05 19.70 2.35 11.90 0 0 0 

Ps 2 1,50-1,75 65,10 13.20 4.10 17.60 0 0 0 

Ps 1 1,75-1,80 71,22 14.02 1.76 13,34 0 0 0 

Средње/Average 58.07 14.02 1.76 8.69 0 0 0 

К
р

о
в
н

и
 с

л
о

ј 

U
p

p
er

 s
ea

m
 

Pp 6 0,00-0,15 45,08 47,54 2,30 3,38 4,00 0 0 

Pp 5 0,15-0,30 65,65 15,75 1,80 5,29 13,31 0 0 

Pp 4 0,30-0,45 84,74 11,45 7,50 3,81 0 0 0 

Pp 3 0,45-0,60 77,55 13,09 0 0 0 0 0 

Pp 2 0,60-0,75 64,70 30,00 0 3,50 0 0 1,86 

Pp 1 0,75-0,90 51,80 37,20 0 0,30 0 4,10 3,70 

 Средње/Average 65,32 25,65 1,86 2,78 2,82 0,66 0,91 
1 

По/ After: DIMITRIJEVIĆ (ДИМИТРИЈЕВИЋ),1965. 
2
Дубина од кровине слоја/ Depth from seam 

roof.
  3

 Хумусни детритус /Detrohuminite. 
4 

Гелификовано дрвенасто ткиво /Gelified woody 

tissue. 
5
 Хумусни гел/Gelohuminite. 

6
 Резинит/Resinite. 

7
 Суберинит/Suberinite. 

8 
Пирит/Pyrite.  
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Table 2. Teslić basin, coal petrography of main coal seam (contents in %).
1
 

Табела 2. Теслићки басен, угаљ главног слоја: петрографски састав (у %)
1 

 

Профил/ Profile PZ PS РI Сред/Aver
2 

N
3
 4 6 4  

Хумусни детритус 

Detrohuminite 

56,24–70,62
4
  53,86–71,22 58,64–88,10 53,86–88,10 

63,18
2 

58,08 68,73 63,33 

Гелиф. дрвено ткиво 

Gelified woody tissue 

16,01–20,44 9,50–24,99 6,20–26,02 6,20–26,02 

17,37 16,35 18,75 17,49 

Хумусни гел 

Gelohuminite 

4,01–12,42 0–5,85 4,10–11,02 0–12,42 

8,59 2,02 8,09 6,23 

Резинит 

Resinite 

0–1,21 0 1,20 – 7,04 0–7,04 

0,57 0 3,62 1,40 

Фузит 

Fusite 

1,94–15,73 2,00–17,60 0,27–2,16 0,27–17,60 

10,29 10,13 0,81 7,08 

Пирит 

Pyrite 

0 0–10,46 0 0–10,46 

 2,97  0.99 
1
 По/ After: DIMITRIJEVIĆ (1965). Број узорака/ Number of samples.  

2 
Средње /Average. 

3
 Number of samples. 

4
 Опсег/Range. 

 

Table 3. Average petrographic composition of coal seams in the Kreka basin.
1
 

Табела 3. Просечан петрографски састав угљених слојева у Креканском басену.
1
 

 
Угљ. слој 

Coal seam 

Рудник 

Mine 

Детрит 

Detrite 

Текстит 

Textite 

Гелит 

Gelite 

Фузит 

Fusite 

Главни слој 

Main seam 

Лукавац/ Lukavac 41,62 50,56 8,30 1,52 

Букиње/ Bukinje 13,76 39,36 43,13 3,75 

II кровински  

II Upper seam 

Добрња/ Dobrnja  23,51 38,46 37,26 0,77 

Липница/ Lipnica 39,73 44,76 14,37 1,14 
1 По/After: DIMITRIJEVIĆ (1991). 

 

elements. Coal layers contain also thin interbeds and lenses of clay materials. The 

coal (organic) matter consists of the following microlithotypes: humic detritus, 

gelified wood remains, humic gel, fusite, resinite, and subernite. Locally, coal 

contains some pyrite (DIMITRIJEVIĆ, 1965). Petrographic characteristics of coal in 

3 vertical profiles of the MCS and one of the US are shown in Tables 1-2.  

In the KB, coal is lignite. The coal (organic) matter varies in petrographic 

composition, and is composed by the following microlithotypes: detrite, textite, 

gelite and fusite, and locally some resinite (DIMITRIJEVIĆ, 1991). Average 

petrographic composition of coal in the Kreka sinclynorium, for MCS (localities 

Lukavac and Bukinje in south part of the sinclynorium) and II UCS (localities 

Dobrnja and Lipnica, in northern part of the sinclynorium) are shown in Table 3.  
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Тable 3. Teslić basin, profiles of Main and Upper coal seams: Content of ash in dry coal (% wt.) and trace elements (mg/kg) in coal ash.
1
  

Табела 3. Теслићки басен,  профили  главног и кровног угљеног слоја: садржаји пепела у сувом угљу (у %) и микроелемената 

(mg/kg) у пепелу угља.
1
  

 

 Главни слој/ Main seam Кровни слој/ Upper seam 

 Профил/ Profile Pg  
Pi

2
 Pz

2
 Ave 1

3 
2

3
 3

3
 Ave 

 Pg1 Pg2 Pg3 Pg4 Pg5 Pg6 Pg7 Pg8 Аve
2
 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9-11 12 13 14 12-14 

D 
4
 1,90- 

1,95 

1,60- 

1,90 

1,20-

1,60 

1,00-

1,20 

0,80- 

1,20 

0,40-

0,80 

0,20-

0,40 

0,00-

0,20 

        

П/А
5 

6,60 8,70 13,3 6,10 49,0 14,5 25,3 72,4 24,5        

Ag  6 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Ba  400 500 160 45 225 300 250 400 266 200 400 289 270 225 200 232 

Be 18 <2  <2 <2  <2  7  <2  <2  3 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2 

Co 9 3,5 4 3,5 <3 28 150 27 28 15 17 17 17 15 12 15 

Cr 60 42 60 30 2,5 50 170 200 77 70 100 82 60 120 30 70 

Cu 300 80 110 1 40 110 150 110 113 85 150 116 50 12 35 32 

Ga <4  <4  <4  <4  <4  <4  7 21 4 tr. tr. <4 7 <4 <4 <4 

Mn 1500 1850 3000 1600 700 550 800 400 1300 800 800 967 1600 1600 900 1367 

Ni 300 100 180 120 8 400 850 400 295 300 400 332 450 770 400 540 

Pb 25 40 12 20 <10 18 12 30 20 tr. tr. 7 12 12 <10 8 

Sc tr. <8 tr. <8 <8 <8 <8 8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 

Sr 800 115 300 200 140 350 300 160 296 715 200 404 270 225 200 233 

V 220 17 105 15 <15 180 180 50  96 220 75 130 260 300 40 200 

Y 18 <6 <6 <6 <6 18 18 35 11 30 <10 14 42 60 <10 34 

Zr 20 45 50 <18 <18 40 100 225 60 75 75 70 60 200 22 94 

1
 По/ After: DIMITRIJEVIĆ (ДИМИТРИЈЕВИЋ),1965. 

2 
Средње/ Average.       

3
 Део слоја: 1- подински, 2- средишњи, 3- кровни/ Part of the seam: 1- lower; 2- middle; 3- upper.  

4 
Дубина од кровине слоја (m)/ Depth from seam roof (m). 

5
- Пепео/Аsh.  
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Тable 4. Kreka basin, Main and II Upper coal seams: Content of ash in dry coal (in % wt.) and trace elements (mg/kg) in coal ash. 

Табела 4. Крекански басен, главни и II кровни угљени слој: садржај пепела у сувом угљу (у %) и микроелемената  

(mg/kg) у пепелу угља.  
 Главни слој/ Main seam II кровни слој/ II Upper seam 

 Црвено Брдо / Crveno Brdo Хускићи / Huskići Л
1 

С/Аve
2 

1 2 3 С/Аve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-6 1-10 11 12 13 11-13 

П/A
3
  8,14 4,88 14,79 8,73 8,53 5,01 9,46 11,87 5,60 7,75 8,35 8,39 29,54 25,68 15,3 23,51 

Ag <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

B 150 160 130 170 290 360 76 43 58 32 210 147 <10 <10 52 17 

Ba 680 1000 160 470 630 800 1000 730 810 660 623 694 810 330 750 630 

Be <2 <2 <2 6 7 <2 <2 <2 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 <2 

Co 58 18 13 12 49 20 34 21 15 32 28  27 <3 7 20 9 

Cr 250 330 470 105 320 240 180 280 210 1000 286 248
4 

160 110 240 170 

Cu 18 31 >1000 11 37 19 74 52 31 60 23
4 

37
4 

22 51 44 39 

Ga <4 8 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 6 <4 

Mn 120 200 105 250 660 190 150 210 210 230 254 233 210 640 390 413 

Ni 1000 270 220 230 1100 470 1100 580 320 470 548 576 260 135 380 258 

Pb <6 <6 25 <6 <6 <6 <6 11 <6 <6 <6
 

<6 <6 <6 <6 <6 

Sc <3 15 7 6 17 9 18 23 11 40 9 15 9 11 15 12 

Sn <3 <3 16 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 <3 <3 <3 <3 

Sr 480 560 215 290 520 495 580 480 480 800 427 490 320 385 410 372 

V 80 115 38 15 125 45 100 43 60 165 70 79 44 60 140 81 

Y <6 <6 <6 15 <6 <6 <6 <6 <6 37 <6 <6 <6 <6 <6 <6 

Zn <30 <30 >3200 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
4 

<30
4 

<30 <30 >30 <30 

Zr 70 <18 <18 18 68 <18 86 52 <18 40 26 33 38 65 140 81 
 

1
 Лукавац / Lukavac.  

2
 Средње/ Average. 

3
 Пепео/ Ash. 

4
 За 9 узорака (без екстремно високе вредности)/ For 9 samples (without extremely high 

value).  
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Trace elements were analyzed in ash of 13 coal samples from TB, and 13 

coal samples from KB. Samples from the TB represent MCS (10 samples) and 

UCS (3 samples) (DIMITRIJEVIĆ,1965). The samples were taken form 4 vertical 

profiles, of which 3 are from the MCS and one from the UCS. One profile of the 

MS is represented by 8 samples. The following trace elements were analyzed and 

detected: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y and Zr (Table 4).   

Coal samples from the KB represent the MCS (10 samples) and II UCS (3 

samples), from the localities in the Kreka sinclynorium. The samples representing 

MS are from the following localities: Crveno Brdo (6 samples) and Huskići (3 

samples), in NW and north parts of the synclinorium, respectively, taken from 

boreholes, and Lukavac mine (1 sample), in SW part of the sinclynorium. The 

samples from the II UCS are from Bukinje mine, in the south part of the 

sinclynorium. The following trace elements were analyzed and detected: Ag, B, 

Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, V, Y, Zn and Zr (Table 5).   

 

5. DISCUSSION 

 

The coals in the TB and KB have some similar and some different 

geochemical and petrographic characteristics, which may be caused by diversity 

in geological and geochemical factors: geological setting of the basins and 

condition of sedimentogenesis and processes of epigenesis.  

The TB contains brown coal of limnic origin and Lower Miocene in age, 

which appears to form two coal seams, the MCS which is older, thicker and better 

in rank, and the UCS, which is developed in a restricted area. The coal of MCS 

consists of the following petrographic microlithotypes: humic detritus, gelified 

wood remnants, humic gel, fusite and resinite, and sporadically some pyrite.  

In the Ps profile, the MCS is as thick as 1,8 m and contains an interbed, 0,3 

m thick, of  marlstone, which divides the coal seam to lower part, 0,9 m thick, and 

upper part, 0,6 m thick (Table 1).  

In the petrographic composition of coal, humic detritus dominates in the 

whole profile (53,86–71,22, mean 58,08 %); in the both coal levels it decreases 

from down to top (Fig. 2). Gelified wood remnant (xylite) is the second abundant 

microlithotype (9,50–24,99, 16,35 %), and increases from down to top. These two 

microlithotypes have a high negative linear correlation (r= -0,74). Humic gel 

appears in the lower part of the seam only, ranges 1,76-5,85 % (mean for the 

whole seam 1,76 %). Fusite appears in the whole profile, in the content 2,00–

17,60 % (mean 10,13 %); the highest values are in the lowermost and uppermost 

parts of the seam. Fusite has a middle positive correlation with humic gel 

(r=0,63), and a low negative correlation with humic detritus (r= -0,49). Pyrite 

appears only in the uppermost parts of coal intervals of the seam, in contents 

10,32 % and 10,46 % (mean for the seam 2.97 %).  
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Figure 2. Teslić Basin: distribution of coal microlithotypes in profiles of main coal seam 

(MS) and upper coal seam (US). DH- detrohuminite, GW- Gelified woody tissue, GH- 

Gelohuminite, FU- fusite, Py- pyrite, R- resinite. 

Слика 2. Теслићки басен: расподеле микролитотипова угља у профилима главног 

угљеног слоја (МS) и кровног угљеног слоја (US). DH- хумусни детритус, GW- 

гелификовано дрвенасто ткиво, GН- хумусни гел, FU- фузит, Py- пирит, R- резинит. 

  

The other two profiles of the MCS - profiles Pz and Pi, are characterized by 

the rather similar variations of microlithotype contents as the PS profile 

(DIMITRIJEVIĆ, 1965) and average composition of the all three profiles are very 
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similar (Table 2). In relation to the Ps profile, humic detritus is more abundant in 

both profiles (as abundant as 4,01-12,42 % ), resinite is much higher and fusite is 

much lower in the Pi (1,20–7,04 % and 0,27-2,16 %, respectively).   

The UCS coal is similar in the petrographic composition with MCS coal. It 

is composed by the same microlithotypes, and contains some suberinite (Table 1). 

Humic detritus dominates with 45,08-84,74 % (mean 65,32 %) but gelified wood 

remnant (xylite), with 11,45-47,54 % (26,65 %), is a little higher than in MCS. 

These microlithotypes has diverse trends in the profile: humic detritus is highest 

in the middle part of the seam and xylite in its lower and upper parts (Fig. 2), 

showing a very high negative correlation (r = -0,94). Humic gel appears only in 

middle and upper parts of the seam (up to 7,50 %, average for the seam 1,86 %), 

resinite only in the upper part (up 13,31%, mean 2,82 %), and suberinite only in 

the lowermost part of the seam (4,10 %, mean for the whole seam 0,66 %). Fusite 

appears in near whole profile (up to 5,29 %, mean 2,78 %), and has a low positive 

correlation (r=0,47) with humic detritus. Pyrite appears only in the lower part of 

the seam (up to 3,70 %, average 0,91 %).  

In the KB, the coal is lignite of paralic type, Pontian in age, and appears to 

form 5 coal seams from which the following 4 are wide developed and have big 

economic importance: LCS, MCS, I UCS and II UCS. The coals of the MCS and 

the II UCS in the Kreka sinclynorium have rather similar petrographic 

characteristics (Table 3). The coal of the MCS contains in average detrite 13,76-

41,62 %, textite (xylite)  39,36-50,56 %, gelite 8,30-43,13 %, and fusite 1,52-3,75 

%. The coal of the II UCS in relation to the MCS has something less xylite, 

smaller ranges of detrite and gelite variations, and similar fusite (in vol. %): 

23,51-39,73 detrite, 38,46-44,76 textite, 14,37-37,26 gelite, and 0,77-1,14 fusite.  

 

 

 
 
Figure 3. Petrographic composition of coals in Teslić basin (left) and Kreka basin (right). 

D= detrite; T= textite; G= gelite; МS= Main coal seam; US= Upper coal seam. 

Слика 3. Петрографски састав угља Теслићког (лево) и Креканског басена (десно). 

D= детрит; T= текстит; G= гелит. МS- главни угљени слој; US= кровни угљени слој. 
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The KB coals compared to the TB coals have less detritus, more textite, and 

significantly more gelite (Fig. 3). 

Coal rank and content of ash and trace elements in coal depend on both 

mineral matter and organic matter in coal. Distribution of ash and trace elements 

in profiles of coal seams reflects geological-geochemical conditions during coal 

sedimentogenesis and epigenesis (CLARK & SWAINE, 1962; DANGIĆ ЕТ АL, 2007; 

2014; DIMITRIJEVIĆ, 1965; FINKELMAN, 1995; GOLDSCHMIDT, 1930; 1935; 

GOODARZI & SWAIN, 1994; SCOTT, A. C., 2002; SPEARS & ZHENG, 1999; WARD, 

2002; ZUBOVIC ЕТ ALL, 1960).  

The studied coal seams of the TB and KB are characterized by wide 

variations of contents of ash and trace elements. In ash of coals from the TB the 

following elements were analyzed and detected (Table 3): Ag, Ba, Be, Co, Cr, Cu, 

Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y, and Zr. In ash of coals from the KB there were 

analyzed and detected also B, Sn, and Zn (Table 4).   

 In TB, in the Pg profile of the MCS content of coal ash in most samples 

ranges from 6.10 to 25.30%, bat two samples contain as much ash as 49.00 and 

72.40%. Distribution of ash in the profile shows a general trend of growth from 

down to top, with jumps in the central and highest part of the profile (Fig. 4). The 

highest values are related to the different materials: marlstone without coal, in the 

central part of the profile (it has lower “ash” value due to loss of CO2 during 

“ashing”), and clayey material with some coal in the highest part of the profile.  

Most of trace elements in coal ash in the Pg profile significantly vary in 

their contents and distribution. Manganese with content 400-3000 (mean 1300) 

mg/kg is the most abundant trace element. It is enriched in the lower parts of the 

profile. Its vertical variation differs from those of ash and other trace elements 

(Fig. 4). Barium ranges 45-500 (266) mg/kg and strontium 115-800 (296) mg/kg. 

They have rather similar vertical distribution, but highest Ba value is in the upper 

and Sr in the lowest part of the profile (Fig. 4). They are distributed inversely with 

respect to ash content. Chromium and nickel range 2,5-200 (77) mg/kg and 8-850 

(295) mg/kg, respectively, and show a general trend with accumulation from the 

bottom to top, except in the highest part of profile, where the Ni content has an 

opposite trend (Fig. 4). With respect to the ash, they have rather similar 

distribution, with the exception for Cr in the lowermost part and Ni in the lowest 

and highest parts of the profile. Cobalt ranges <3-150 (28) mg/kg, having low 

contents in the lower part of the seam; in the upper part of the seam it is similarly 

distributed as Ni. Copper and vanadium range 1-300 (113) mg/kg and <15-220 

(96) mg/kg, respectively, and have very similar vertical distributions, which are 

similar to that profile has low contents and in the upper part of the profile higher 

contents and distributions similar to Ni. Lead ranges <10-40 (20) mg/kg and 

shows opposite trends in the lower and upper part of the profile. Zirconium ranges  
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Слика 4. Теслићки басен, профил Pg главног угљеног слоја: дистрибуција садржаја 

пепела у угљу (лево горе) и микроелемената у пепелу. 

Figure 4. Teslić basin, Pg profile of main coal seam: Distribution of ash content in coal 

(upper left) and trace elements in ash. 

 

<18-225 (60) mg/kg and shows similar vertical distribution as the ash (with 

exception the marlstone interbed). Yttrium ranges <6-35 (11) mg/kg and appears 

only in the lowest and uppermost parts of the profile. Silver ranges <1-6 (1) mg/kg 
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and appears only in the lowest part of the profile. Gallium ranges <4-21 (4) mg/kg 

and scandium <8-8 mg/kg and appear only in the uppermost part of the profile.  

Based on data for all 10 samples of coal from the MS (Table 3), the 

coefficients of linear correlation (r) between ash content in the coal and contents 

of trace elements in the ash were calculated. 

The following ash-trace element correlations found: high positive with Zr 

(r=0,71), middle positive with Cr and Y (0,54), middle negative with Mn (-0,60) 

and low negative with Sr (-0,41) and V (-0,33). There is no correllation with Ba, 

Co, Cu, Ni and Pb (r=<0,30).  

The following positive correlations between trace elements found: very high 

Co-Ni (r=0,93), Cr-Zr (0,92), and Sr-Cu (0,91);  high  Ва-Cu (0,72), Ва-Ni (0,72), 

Cr-Ni (0,77), Cr-Y (0,81), Cu-V (0,83), and Sr-V (0,82); middle Ва-Co (0,67), 

Ba-Cr (0,57), Ba-V (0,63), Co-Cr (0,65), Ni-V (0,66), Ni-Y (0,64), and Ni-Zr 

(0,50); low Ba-Sr (0,49), Ba-Y (0,32), Со-V (0,46), Со-Y (0,39), Cr-Cu (0,30), 

Cu-Ni (0,44), Cu-Y (0,48), Pb-Zr (0,34), and V-Y (0,45). There are the following 

negative correlations: middle Mn-Y (–0,63); low Mn-Со (–0,35), Mn- Cr (–0,37), 

Mn-Ni (–0,39), and Mn-Zr (–0,37).  

For the other two profiles of the MCS, the Pz and Pi profiles, there were 

analyzed trace elements in ash of the avarage coal sample representing the whole 

profile (Tаble 3). With respect to the Pg profile, both Pz and Pi contain less Mn 

(800 mg/kg). On the other side, the Pz has more Ва (400 mg/kg), Cr (100), Cu 

(150) and Ni (400), but the Pi has more Sr (800), V (200) и Y (30).   

The UCS is characterized with respect to the MCS mostly by smaller 

variation and similar ranges of trace elements.  Main differences are that the UCS 

coal ashes contain more Mn (1367 against 967 mg/kg), Ni (540 agains 332 mg), V 

(200 against 130 mg/kg), and Y (34 against 14 mg/kg), and less Cu (32 against 

116 mg/kg), and Sr (233 against 404 mg/kg).  

In the KB, 13 coal samples analyzed for ash and trace elements in the coal 

ash - 10 samples of the MCS and 3 samples of the II UCS, all from the Kreka 

sinclynorium (Table 3). The samples of the MS are from three localities: Crveno 

Brdo (6 samples) and Huskići (3), in the NW and N parts of the sinclynorium, 

respectively, and Lukavac mine (1), in the S part of the sinclynorium.  

The coal samples of the II UCS are from Bukinje mine, in the SE part of the 

sinclynorium. In the coal ash the following elements were analyzed and detected: 

Ag, B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, V, Y, Zn, and Zr. (Table 

5).   

The ash content of the MСS coal ranges 4,88-14,79 %, mean 8,39 %. Тhe II 

UCS coal has more ash, in a range 15,31-29,54 %, mean 23,51 %.   

The trace element distribution in the coal ash of MCS samples show two 

geochemical specifics related to B and Cu-Zn-Pb-Ag-Sn association and Crveno 
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Figure 5. Teslić basin: correlation of ash content in coal and trace elements in ash.             

MS- main coal seam; US- upper coal seam. 

Слика 5. Теслићки басен: корелација садржаја пепела у угљу и садржаја 

микроелемената. MS- главни угљени слој; US- кровни угљени слој. 

 

Brdo (CB) locality. All samples from CB have significantly higher boron content 

than samples from other localities, and one sample has extremely high contents of 

Cu, Zn, Pb, Ag and Sn.  
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Boron at CB is in a range 130-360 (mean 210) mg/kg, and at other localities 

32-76 (52) mg/kg; mean for all localities is 147 mg/kg. Barium at CB ranges 160 

to 1000 (mean 210) mg/kg and at other localities is 32-76 (52) mg/kg; mean for or 

localities is 694 mg/kg. Strontium is most abundant in Lukavac (800 mg/kg); at 

CB it is 215-580 (427) mg/kg and in Huskići 450-580 mg/kg; average for the 

seam is 490 mg/kg.  

Chromium is enriched at Lukavac (1000 mg/kg), at other localities ranges 

105-470, mean 248 mg/kg. Nickel ranges widely, from 220 to 1000 mg/kg, but 

means for localities are similar; mean for all samples is 576 mg/kg. Cobalt at all 

localities ranges 12-58 mg/kg, mean is 27 mg/kg. Vanadium is at CB in a range 

15-125 (mean 70) mg/kg, and at other two localities 43-165 mg/kg; mean for all 

samples is 79 mg/kg.  

Copper at CB is in one sample extremely high - >3200 mg/kg, but in other 

samples ranges 11-37 mg/kg; at other localities ranges 31-74 mg/kg; mean for 9 

samples (extremely high value excluded) is 37 mg/kg. Zinc, tin, and silver ware 

detected only in one sample from CB, which is extremely rich in Cu. The Zn has 

an extremely high concentration, as high as >3200 mg/kg; the concentrations of 

Ag and Sn are 16 mg/kg and 4 mg/kg, respectively. Lead in the same sample 

appears in concentration of 25 mg/kg, but is detected also in a sample at Huskići, 

in concentration of 11 mg/kg.  

Manganese at CB ranges from 105-660 (254) mg/kg, at other localities the 

range is 150-230 mg/kg; mean for all samples is 233 mg/kg. Scandium at CB 

appears in concentrations of <3-17 (9) mg/kg, at Huskići 11-23 mg/kg and 

Lukavac 40 mg/kg.  

Yttrium was detected only in two samples, one from CB and one from 

Lukavac, in concentrations 15 mg/kg and 37 mg/kg. Zirconium varies in a narrow 

range: at CB <18-70 (26) mg/kg, at other localities in a range <18-86; mean for all 

samples is 33 mg/kg.   

Based on data for all 10 samples of coal from the MS (Table 4), the 

coefficients of linear correlation (r) between ash content in the coal and contents 

of trace elements in the ash were calculated (extremely high value of Cu was 

excluded). The following ash-trace element correlations found: low positive with 

Cu (r=0,46),  middle negative with Ba (-0,68) and  low negative  with Sr  (-0,49),  

B (-0,33), and V (-0,30).  

The following positive correlations between trace elements found: very high  

Ni-Zr (0,96), high Ba-Zr (0,81), Co-Ni (0,87), Co-Zr (0,70), Cr-Sc (0,79), Cu-Sc 

(0,71), Sc-Sr (0,85), Sc-V (0,77), and Sr-V (0,85); middle Ва-Sr (0,64), Co-Sc 

(0,50), Co-V (0,53), Cr-Sr (0,64), Cr-V (0,65), Cu-Sr (0,68), and Cu-V,  low B-

Mn (0,42), Ba-Ni (0,32), Ba-V (0,39), Со-Mn (0,35), Со-Sr (0,39), Cu-Ni(0,39), 

Cu-Zr (0,49), Mn-Ni (0,38) and V-Zr (0,38). There are the following negative 

correlations: middle B-Cu (–0,57); low  B-Cr (–0,32), and B-Sc (–0,37).  
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Figure 6. Kreka basin: correlation of ash content in coal and trace elements in ash. MS- 

main coal seam; II US- II upper coal seam. 

Слика 6. Крекански басен: корелација садржаја пепела у угљу и  микро-елемената у 

пепелу угља. MS- главни угљени слој; II US- II кровни угљени слој. 

 

 

The II UCS coals with respect to the MCS significantly differ in mean 

concentrations of some trace elements. In the II UCS ashes conatin more Mn 

(mean 413 against 233 mg/kg) and Zr (81 against 332 mg/kg), and significantly 

lower of B (17 againest 147 mg/kg), Co (9 against 27 mg/kg), and Ni (258 against 

576 mg/kg). The II UCS is characterized like the MCS by negative correlations  
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ash-B, and ash-Sr, but the  Cu-ash correlations differ in trends (Fig. 5). Presence 

and content of trace elements in coal and coal ash depend on various geochemical  

factors. In addition to the necessary condition that an element was present in the 

geological formations of the watershed area of the coal basin the very important 

were also its geochemical migrativity in the weathering processes and water 

transport, which greatly depend on ionic potential of the element (GOLDSCHMIDT, 

1937; DANGIĆ, 1998; 2002). 

The studied trace elements in the coals of the TB and KB as belonging to 

the different geochemical groups according ionic potential differ in migrativity in 

the processes of weathering and transport to the basin.  

The Ag, Ba, Be, Co, Ni, Mn, Pb, Sr and Zn as elements of the group of 

soluble cations are expected to be highly mobile in the surface geochemical 

processes and be transported to the basin as cations Ag
+
, Ba

2+
, Be

2+
, Co

2+
, Cu

2+
, 

Ni
2+

, Mn
2+

, Pb, Sr
2+

 and Zn
2+

. Boron, as a member of the group of soluble 

complex anions (forms ВО3
3-

 ion) is also highly mobile. On the other side, the Cr, 

Ga, Sc, V, Y, and Zr are low mobile or immobile, as their ions Cr
3+

, Ga
3+

, Sc
3+

, 

V
3+

, Y
3+

, and Zr
4+

 belongs to the group of elements of hydrolizates.   

 

 
Table 6. Average trace element contents in rocks and coal ash (in mg/kg). 

Табела 6. Садржаји микроелемената у стенама и пепелу угља (у mg/kg). 

 
 Стенe

1 

Rocks 

Пепео угља/ Coal ash
2 

Теслић/Teslić Крека/Kreka 

UB B Sed МS US МS II US 

В 1 5 100   147 17 

Ba  1 30 800    289 232 694 630 

Co 200 45 20 17 15 27 9 

Cr 2000 200 100 82 70 337 170 

Cu 20 100 57 116 32 37 39 

Mn 1500 2000 67 967 1376 233 413 

Ni 2000 160 95 332 540 576 258 

Sc 5 24 10 <8 <8 15 12 

Sr 10 440 450 404 233 490 372 

V 40 200 130 130 200 79 81 

Y - 20 30 14 34 <6 <6 

Zr 30 100 200 70 94 33 81 
             1

 UB- ултрабазити/ultrabasites, B- базити/basites, Sed- средњи седимент/ 

            average sediment (Vinogradov, 1962).  
             2

 Средњи садржаји из табела 3 и 4/ Average contents from Tables 3 and 4:  

            MS- главни слој/ main seam; US- кровни слој/ upper seam.    
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The watershed area of the TB was built up dominantly by ultramafites 

(ultrabasic rocks and serpentinites) and basites (basic rocks). Extremely high 

contents of Mn, Cr, Ni and Co in ultramafites and Mn, Cu, V and Sr in basites 

(Table 6) were potential sources of high contents of these elements in the 

sedimentation basin and coal. In both coal seams, Mn and Ni appear in very high, 

Cu, V, Sr and Ba in high, and Cr in relative low concentrations. The middle 

negative correlation of the Mn-ash contents indicates that Mn was transported to 

the basin dominantly as Mn
2+

 dissolved ion and was bound in the coal seam is 

mainly in the organic (coal) matter. The low negative correlation with the V and 

Sr with ash content indicate that these elements were also mainly transported to 

the basin in the form of dissolved ions and that may be slightly more concentrated 

in the coal matter.  

On the other hand, the correlations of Cr, Zr, and Y with the ash contents 

are high to middle positive, what indicate that they as low mobile were 

transported to the basin mostly as connected with particulate (clay) matter and that 

in the coal seam associate with the inorganic matter. The Ni, Co, and Cu as typical 

soluble cations have been transported to the basin as Ni
2+

, Co
2+

, and Cu
2+

. But as 

don’t have any correlation with the ash content, they may be in the coal seam 

bound with both coal and inorganic matter (as chalcophile elements they may also 

be concentrated in pyrite). Ba
 
was partially transported into the basin as Ba

2+
 ion, 

partially in solution and partially as adsorbed on the clay particles, due to its lower 

ionic potential than Sr
2+ 

(Ba
2+

 = 0.134 nm, SR
2+

 = 0.112 nm, for coordination 

6).The weathering crust on gabbro (most probably Pontian in age) was studied at 

Dolići, on the northern slopes of the massif Borja, at the south of TB (DANGIĆ, 

2006). It was found that during weathering Ni, Co, and Sr were significantly more 

mobile than Ba and Cr.   

Compared to MCS, the ashes of UCS have higher contents of Mn, Ni and V. 

This may be explained by significant changes in size of the basin and its 

watershed area. When the UCS was forming, the basin was much smaller and had 

much smaller watershed area in which ultrabasites and basites, as sources of these 

elements, ware more dominant.  

KB was significantly larger than TB and had a significantly greater 

watershed area, built up mainly by Tertiary sedimentary rocks and older 

formations and perhaps by parts of ultramafic massifs of Ozren (in the north) and 

Konjuh (in the south). In the both studied coal seams Ba, Ni, Cr, Sr, Mn, and B 

are most abundant trace elements. In the MCS one sample is very rich in Cu and 

Zn and the other one in Cr.  

The middle negative correlation of Ba-ash content indicats that Ba was 

transported to the basin dominantly as dissolved Ba
2+

ion and was bound in the 

coal seam mainly in the organic (coal) matter. The low negative correlations of B, 

Sr, and V with the ash contents indicate that these elements are something more 
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bound with the organic matter. The very high and high correlations between the 

contents of Ni-Zr, Ni-Co, Ba-Zr, Cr-Sc, Sr-Sc, Sr-V, Co-Zr show that these pairs 

of elements had similarities in their source areas and/or geochemical mobilities, 

i.e. modes of transport to the basin. Boron shows negative correlations with Cu, 

Cr and Sc: middle B-Cu, and low B-Cr, and B-Sc.  

One of the most obvious differences in trace elements between localities is 

uneven distribution of B. Naimly, boron content at C. Brdo is 130-360, (mean 

210) mg/kg, and at Huskići and Lukavac 32-76 (52) mg/kg. Goodazi & Swaine 

(1994) studied boron content of coals of diverse rank, age, geological setting, and 

the paleosalinity of the coal-forming environment. They found that B content is a 

good indicator of the marine influence during the early stages of coalification. 

Based on studies of Australian and Canadian coals, they proposed the following 

ranges of values for B indicating the marine influences: up to 50 mg/kg B – 

freshwater influenced coals; 50-110 mg/kg B - mildly brackish water-influenced 

coals; >110 mg/kg brackish water-influenced coals. When the B values show 

variation in the same seam laterally it is due to changes of the environment of 

deposition and/or the enrichment of B by a secondary source. In the KB, the much 

higher B content at C. Brdo than in other localities of the MCS and the II UCS 

indicates that probably the KB was connected at NW with the sea (Parathetys). 

Based on the content of B in the ash, the following content of B in coal of KB are 

obtained: C. Brdo 8-25 (mean 16) mg/kg, Huskići 2-10 (6) mg/kg, and Lukavac 2 

mg/kg (but B was partly lost due to volatilization during coal combustion).  

The very high Cr content at Lukavac indicates that Cr transported to the 

basin from the south, from weathering crusts at the ultramafic massif of Konjuh.   

The appearance of extremely high contents of Cu (> 0.10%) and Zn (> 

0.32%) in one sample at C. Brdo is doubtless epigenetic in origin and most 

probably represents a hydrothermal chalcophile Cu-Zn-Pb-Ag-Sn geochemical 

association. It might be connected with sulfide polymetalic mineralization, at 

Kakmuž, at the north rim of the Ozren ultramafic massif, at NW of the KB, which 

was indicated by occurrence of an oxidation zone (DANGIĆ & ĐORĐEVIĆ, 2006). 

The mineralization at Kakmuž did not detail explored, but in materials of the 

oxidation zone (gossan) it was found as much as 1,34 % Pb, 0,37 % Zn, 0,06 % 

Cu and 0,004 % Ag.  

GOODARZI & SWAIN (1995) selected 24 trace elements considering being of 

environmental interest and divided them into 4 groups based on their 

environmental relevance. The elements in Group I are hazardous in some 

circumstances, but their concentrations in most coals are low. Group IIA includes 

elements which should be taken into consideration in leachates from wastes and 

for reclamation after mining. The Group IIB includes mostly elements for which 

is unlikely to cause problems. The Group III includes trace elements which 

concentrations in coals are low to give troublesome effects.  
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The trace elements investigated in the TB and KB coals belong to the 

following groups: Group I – Cr; Group IIA – B, Mn, Ni, and Pb; Group IIB – Be, 

Cu, V, and Zn; Group III – Ba, Co, and Sn. Due to their high concentration in coal 

ash, some of these elements may give troublesome effects: Cr, Mn, Ni, B, Ni, Cu, 

V, Zn, and Ba. In the TB, the troublesome effects may be connected mostly with 

Mn, Ni, and V and in the KB mostly with Ni, Mn, and Ba, and very locally with 

Zn and Cu (C. Brdo) and Cr (Lukavac).  

 

6. CONCLUSIONS 

 

The TB and KB differ in their size, geological position, coal type and age. 

TB is in DOB and contains two seams of brown coal in a lower Miocene 

sedimentary limnic series. KB is much larger, it is outside DOB, but is located 

near the northern border of DOB and contains 5 seams of lignite in a Pontian 

paralic sedimentary series. For both basins, coal petrography and trace element 

content in coal ash are presented and discussed for two seams: MCS and UCS) in 

TB, and MCS and II UCS in KB.  

Coal petrography of TB coal is characterized by a predominance of detrite 

(detrohuminite) over textite (gelled xylite) and gelite (gelohuminite) and low 

levels of fusite, resinite and pyrite. Coal in UCS contains less gelite and fusite 

against MCS. In the vertical profile of the coal seam, from bottom to top, the 

detritus content decreases and has a high negative linear correlation with the 

textite content. The KB coal contains significantly less detrite and more textite, 

detrite and gelite compared with the TB coal. 

The studied coal seams of the TB and KB are characterized by wide 

variations of contents of ash and trace elements in coal ash. However, there are 

some important similarities and diversities in geochemistry of trace elements 

between basins as well between coal seams in the same basin.  

Тhe correlations of ash-trace element and trace element-trace element 

contents indicate diverse geochemical association of elements, source rocks/ 

areas, modes of element transport into the basin and their association with organic 

(coal) or mineral matter in the coal seam.        

In TB, both coal seams are very rich in Mn and Ni, rich in Cu, V, Sr and Ba, 

and relative poor in Cr. The distributions of the ash and trace elements in the 

vertical profile of MCS indicate a rhythmicity in sedimenation of the coal seam.  

In the KB coal, the most abundant trace elements are Ba, Ni, Cr, Sr, Mn, 

and B. and only locally there are enrichments in Cu, Zn, and Cr. The distribution 

of B indicates that the marine influence to the basin (from Parathetys) during the 

early stages of coalification came from the northwest.   

Some of the studied trace element due to their high content can have 

troublesome effects on humans and the environment during the exploitation of 
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coal and its combustion. In the TB, the troublesome effects may be connected 

mostly with Mn, Ni, and V, and in the KB mostly with Ni, Mn, and Ba, and very 

locally with Zn and Cu (C. Brdo) and Cr (Lukavac).  
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Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, Ђушина 7 

adangic@eunet.rs; dimitrijevicmita@yahoo.com 

 

 
Апстракт. Угљоносни неогени басени Теслићки (ТБ), у Републици Српској, и 

Крекански (КБ) у Федерацији БиХ,  разликују се по геолошком смештају, величини 

и типу и старости угља. ТБ се налази у Динаридском офиолитском појасу (ДОП), 

садржи два слоја мрког угља у доњемиоценској серији лимничких седимената. КБ 

је изван али у близини ДОП, знатно је већи, садржи 5 слојева лигнита у понтској 

паралској серији седимената. У ТС проучени су узорци оба угљена слоја, главног 

(ГС) и кровног (КС), а у КБ узорци два слоја, ГС и II KС.  

У петрографском саставу угља у ТБ доминира детрит а значајно је 

заступљен и текстит, а у КБ доминира текстит а значајно су заступљени и детрит и 

гелит. У ТБ средњи садржаји микроелемената у пепелу угља ГС су (у mg/kg): Ba 

289, Be <2, Co 17, Cr 82, Cu 116, Ga <4, Mn 967, Ni 332, Pb 7, Sc <8, Sr 404, V 130, Y 

14, Zr 70. У КС су знатно виши средњи садржаји Mn (1367), Ni (540), V (200) и Y 

(34) и знатно нижи садржаји Cu (32) и Sr (233). У КБ средњи садржаји 

микроелемената у пепелу угља ГС  су (у mg/kg): В 147, Ba 694, Be <2, Co 27, Cr 248, 

Cu 37, Ga <4, Mn 233, Ni 576, Pb <6, Sc 15, Sr 490, V 79, Y <6, Zr 33. У II KС су 

знатно виши садржаји Mn (413) и Zr (81) и нижи садржаји B (17), Co (9) и Ni (258).  

Проучене су расподеле и корелације садржаја пепела у угљу и садржаја 

микроелеменаата у пепелу. У ТБ заступљене су веома високи коефицијенти 

линеарне корелације (r): Ni-Co (0,93), Sr-Cu (0,91), Cr-Zr (0,92), Cr-Y (0,81), Sr-V 

(0,82). У КБ веома високо r показују: Ni-Co (0,87), Ni-Zr (0,96),  Sr-Cu (0,91), Cr-Zr 

(0,92), Cr-Y (0,81), Sr-V (0,82). Размотрени су веза између геолошких формација у 

сливним подручјима басена, петрографије угља, садржаја микроелемената у угљу и 

геохемије микроелемената и генезе угља.    

 

Кључне речи: мрки угаљ, лигнит, петрографија угља, микроелементи, геохемија, 

Теслићки басен, Крекански басен, Динаридска офиолитска зона  

 

1. У В О Д 

 

У свету се годишња троши преко 4 милијарде тона угља a сагоревање 

угља даје 40 % светске производње  електричне  енергије  (у Пољској 94%, 

Кини 77 %, Аустралији 76 %) (SPEIGHT, 2013). Стога је интерес за 



Геолошки гласник 35 – Нова серија 3 / Geological Herald 35 – New Edition 3,  2014 
 

24 

 

проучавања петрографије и геохемије угљева велики, како због бољег 

дефинисања њихове генезе и квалитета тако и због процена могућих утицаја 

масовног сагоревања угља у термоелектранама на здравље људи и животну 

средину (ALPERN & LEMOS DE SOUSA, 2002; DANGIĆ & DIMITRIJEVIĆ, 2001; 

2006;  DANGIĆ ET AL., 2014; ЕPRI, 2009; SPEIGHT, 2013; WARD, 2002).  

У раду су приказане и анализиране геохемијске и петрографске 

карактеристике угљева два неогена басена у Босни и Херцеговини (БиХ), 

Теслићког басена (ТБ) и Креканског басена (КБ), од којих се први налази у 

Републици Српској а други у Федерацији БиХ. ТБ и КБ се разликују по 

геотектонској рејонизацији, величини, геолошким карактеристикама обода  

и старости, квалитету и генези угља. Оба се налазе у Унутрашњим 

Динаридима: ТБ у Динаридском офиолитском појасу (ДОП) а КБ изван 

ДОП, уз његову северну границу.  ТБ је мањи, садржи лимничку серију 

седимената са два слоја мрког угља доњемиоценске старости. КБ садржи 

паралске седименте са 5 дебелих дебелих слојева лигнита понтске старости.  

У оквиру ранијих истраживања проучене су петрографске и неке 

геохемијске карактеристике угљева ТБ и КБ и указано је на значај тих 

карактеристика за разјашњење генезе угља као и процене могућих утицаја на 

животну средину при сагоревању угља (DANGIĆ & DIMITRIJEVIĆ, 2001; 2006; 

DIMITRIJEVIĆ, 1965).  

  

2. ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ПОДАЦИ 

 

Неогени басени ТБ и КБ налазе се у Унутрашњим Динаридима али 

имају различите положаје у односу на геотектонску јединицу Динаридски 

офиолитски појас (ДОП), који се протеже кроз БиХ правцем СЗ-ЈИ и који 

представља западни део Централне офиолитске зоне Балканског полуострва 

(сл.1). ДОП изграђују ултрамафити и стене јурског офиолитског меланжа 

(дијабаз-рожне формације). У ДОП у БиХ налази се више великих 

ултрамафитских масива међу којима су и масиви Борје (површине 80 km
2
), 

Озрена (200 km
2
) и Криваје-Коњуха (500 km

2
), које изграђују лерзолити, 

харцбургити и серпентинити.  

ТБ је смештен на северним падинама планине Борја, издужен је 

правцем З-И, дужине је око 20 km, ширине до 4 km и површине 72 km
2
. У 

његовом источном делу је град Теслић. Неогени терестричко-лимнички 

седименти басена садрже два слоја мрког угља миоценске старости. Основно 

горје и ободе басена претежно изграђују перидотити и серпентинити 

Борјанског ултрамафитског масива, затим амфиболити, габрови и седименти 

јурског офиолитског меланжа (пешчари, рожнаци, глинци). У ободима 

басена делом се налазе и горњокредни и еоценски кречњаци.   
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У оквиру серије неогених седимената ТБ издвојене су три 

литостратиграфске јединице, одоздо навише: 1) подинска зона, 2) зона 

угљеног слоја и 3) повлатна зона (ЧИЧИЋ & ПУДАР, 1976). Прве две су 

доњомиоценске старости а повлатна припада средњем и горњем миоцену 

(ДИМИТРИЈЕВИЋ, 1965; ЧИЧИЋ & ПУДАР, 1976; ЧИЧИЋ & МИЛОЈЕВИЋ,1977). 

Подинска зона у јужним деловима басена лежи преко серпентинита а 

изграђују је песковите и шљунковите глине, кречњаци, пешчари и глине.  

Зона угљеног слоја је развијена у највећем делу басена, дебљине је 1-

20 m, садржи један дебљи угљени слој, који носи назив главни угљени слој 

(ГУС), и неколико танких слојева и прослојака угља. ГУС је променљиве  

дебљине, која достиже и до 11 m. У непосредној подини угљеног слоја су 

глина и глиновити лапор а у непосредној кровини лапори и лапоровити 

кречњаци. Повлатна зона је развијене у централним деловима басена, 

дебљине је и >200 m. Изграђују је лапори, лапорци, лапоровите глине, 

кречњаци и пешчари. У западном делу басена садржи угљени слој дебљине 

0,15-6,20 m, са доста јалових прослојака и лошег квалитета, који је назван 

повлатни или кровни угљени слој (КУС). Економски значај има само главни 

угљени слој. Просечан квалитет угља је: влага 21,20 %, пепео 15,80 %, S-

укупан 1,92 %, доња термичка енергија (ДТЕ) 11.757 kJ/kg (Чичић & Пудар, 

1976). Експлоатација угља трајала је више деценија а обустављен је пред 

крај двадесетог века.   

КБ, смештен између планине Мајевице, на СИ, и реке Спрече, на ЈЗ, 

издуженог је облика, пружања СЗ-ЈИ, дужине је око 50 km, ширине 3-9 km и 

површине око 200 km
2
. Угљоносна серија седимената је паралска, понтске је 

старости и лежи преко панонске серије пескова и глина (PAVLOVIĆ, 1977; 

СТЕВАНОВИЋ, 1977). Угљоносна серија садржи пет слојева лигнита који носе 

називе: подински слој, главни слој, I кровни слој, II кровни слој и III кровни 

слој. У оквиру серије понтских седимената издвојени су доњи и горњи понт. 

Доњи понт, дебљине до 100 m, предстaвљен је серијом пескова и глина а 

почиње подинским угљеним слојем. У оквиру горњег понта, доњи део, 

дебљине до 200 m, чине главни угљени слој и серија пескова и глина, а 

горњи део, дебљине до 600 m, чини серија пескова и песковитих глина са 

три кровинска слоја угља. Околину Креканског басена изграђују старији 

неогени седименти Тузланског басена, еоценске, олигоценске и миоценске 

старости, а нешто даље на југу и северозападу и делови ултрамафитских 

масива Коњуха односно Озрена и пратеће стене офиолитског меланжа.  

Седименти КБ образују структурни систем од два синклиноријума, 

северног (Креканског) и јужног, и антиклиноријума између њих (PAVLOVIĆ, 

1976). Угљоносни комплекс је делом еродован у антиклиноријуму али је 

сачуван у синклиноријумима. Укупна дебљина угљених слојева достиже до 

55 м. Најмлађи угљени слој појављује сe на малом простору у централном 
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делу басена, и има мали економски значај. Остали угљени слојеви су 

експлоатабилни и економски значајни. Северни или Крекански 

синклиноријум је површине 65 km
2
, боље је истражен и у њему се налазе 

експлоатациона поља Букиње, Липница, Лукавац и Добрња. Јужни 

синклиноријум је површине 115 km
2
 а у његовом експлоатационом пољу  

налази се површински коп Дубраве. У Креканском синклиноријуму 

просечан квалитет резерви угља главног угљеног слоја  (ГС) је: садржај 

влаге 35,67 %, садржај пепела 10,53 %, садржај сумпора 0,71 %, ДТЕ 13.357 

kJ/kg (COMISSION FOR CONCESSIONS, 2006). Просечан квалитет резерви угља 

другог кровинског угљеног слоја је (II КС) је : влага 40,38 %, пепео 10,53 %, 

сумпор 0,51 %, ДТЕ 11.344 kJ/kg  

 

3. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 

 

Петрографске карактеристике угља оба басена приказане су према 

резултатима ранијих истраживања, за ТБ према ДИМИТРИЈЕВИЋ (1965) а за 

КБ према ДИМИТРИЈЕВИЋ, 1991).  

Садржаји микроелемената анализирани су у пепелу угља емисионо 

спектрохемијски (спектрографски). За угаљ ТБ приказани су подаци према 

ДИМИТРИЈЕВИЋ (1965). Анализирани су и детектовани следећи елементи: Ag, 

Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y, Zr. За угљеве КБ приказани су 

резултати појединачних анализа узорака пепела угља ГС, за које су раније 

приказани сумарни подаци (Дангић & Димитријевић, 2006), и нови 

резултати анализа узорака II KС. Анализиран је пепео угља добијен 

сагоревањем угља на 400 
о
С, ексцитација проба је вршена у једносмерном 

луку, у контролисаној атмосфери (Аr+О2), средња прецизност и тачност су 

били ±10 %. Границе детекције анализираних елемената су биле (у mg/kg): 

Ag, Mo (1), Be  (2), Co, Cr, Cu, Ni, Sc, Sn (3), Ga (4), Ba, Pb, Y (6), Bi (8), B, 

La, Sr  (10), Ti (12), Nb (15), Mn, V (16),  Zr (18), Zn (30), Sb (32).  

 

4. ГЕОХЕМИЈА И ПЕТРОГРАФИЈА УГЉА 

 

Угљене слојеве ТБ изграђује мрки угаљ који припада хумусним 

угљевима. Угаљ је црне боје, садржи дебље сјајне прослојке, а у источном 

делу басена је местимично и мрке боје. Угљена материја припада тракастим 

хумитима, без присуства сапропелских елемената.Угљени слојеви садрже и 

тање прослојке и сочива глиновитог материјала.  

Петрографске карактеристике угља у три вертикална профила ГУС и 

једном профилу КУС приказана су у табелама 1-2. Угљену материју 

изграђују: хумусни детритус, гелифицирано дрвенасто ткиво, хумусни гел, 

фузит, резинит и суберинт; локално је у угљу заступљен и пирит.  
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Лигнит КБ у погледу петрографског састава угљене материје је 

хетероген, а изграђују га следећи микролитотипови: детрит, тексит, гелит и 

фузит, а локално и резинит (ДИМИТРИЈЕВИЋ, 1991). Просечни петрографски 

састави угља у Креканском синклиноријуму, за ГУС (локалитети Лукавац и 

Букиње у јужном делу синклиноријума) и II КУС (локалитети Добрња и 

Липница у северном делу синклиноријума) приказани су у табели 3.  

За ТБ анализирани су садржаји микроелемената у пепелу 10 узорака угља 

ГС и 3 узорка КС. Детектовани су садржаји следећих елемената: Ag, Ba, Be, 

Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y и Zr (Табела 4).   

За КБ анализирани су садржаји микроелемената у 10 узорака угља 

ГУС и 3 узорка II КУС са локалитета у Креканском синклиноријуму. Узорци 

ГУС су са локалитета Црвено брдо (6 узорака) и Хускићи (3 узорка), у 

северном делу синклиноријума, а један узорак је из рудника Лукавац, у ЈЗ 

делу синклиноријума. Узорци угља II KУC су из рудника Букиње, у јужном 

делу синклиноријума. Од анализираних микроелемената детектовани су: Аg, 

B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Mn, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, V, Y, Zn и Zr. У свим 

узорцима испод границе детекције методе били су: Mo, Bi, La, Nb и Sb. 

Садржаји пепела у угљу и микроелемената у пепелу приказани су у табели 5.  
 

5. ДИСКУСИЈА 

 

Геохемијске и петрографске карактеристике угљева у Теслићком и 

Креканском басену показују одређене сличности и разлике, које могу да 

буду последица различитих геолошких и геохемијских фактора: геолошког 

положаја басена, услова седиментогенезе и процеса епигенезе.  

У Теслићком басену угаљ је мрки, лимнички, доњемиоценске је 

старости и изграђује два слоја, ГУС и КУС, од којих је први старији, дебљи 

и квалитетнији, док је други развијен на малом простору. У петрографском 

саставу угља ГУС заступљени су следећи микролитотипови: хумусни 

детритус, гелифицирано дрвенасто ткиво, хумусни гел, фузит и резинит, а 

спорадично се појављује и пирит.   

 Код ГУС, у профилу у Ps слој је дебљине 1,8 m и садржи прослојак од  

0,3 m лапорца који дели угаљ у слоју на нижи ниво, дебљине 0,9 m, и виши 

ниво, дебљине 0,6 m. У петрографском саставу угља у целом профилу 

доминира хумусни детритус, заступљен у опсегу садржаја 53,86–71,22, 

средње 58,08 %; у оба нивоа слоја садржаји опадају одоздо навише, и то 

изразитије у вишем нивоу (табела 1, сл. 4). Садржај гелификованог 

дрвенастог ткива (ксилита) је у опсегу 9,50–24,99, средње 16,35 %, са јасном 

тенденцијом повећања садржаја одоздо навише. Садржаји ксилитa и 

хумусног детритуса показују високу негативну корелацију (r = -0,74).  
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Хумусни гел се појављује само у нижем нивоу слоја, у опсегу 1,76-5,85 %, 

средње за слој 1,76 %. Између садржаја хумусног гела и фузита заступљена 

је средња позитивна  корелација  (r = 0,63). Фузит  је  заступљен  у  целом 

профилу, у опсегу 2,00–17,60, средње 10,13 %,  а највиши садржаји су у 

близини подине и кровине слоја (сл. 4). У нижем нивоу слоја садржај опада 

навише а у вишем нивоу има супротну тенденцију. Садржај фузита показују 

ниску негативну корелацију са хумусним детритусом (r= -0,49). Пирит је 

заступљен само у највишим деловима оба нивоа слоја, и то у садржајима 

10,32 % и 10,46 %, средње за цео слој 2.97 %.  

И у друга два профила ГУС заступљене су варијације садржаја 

микролитотипова углавном у сличним опсезима као у профилу Ps, a њихови 

просечни садржаји за сва три профила су углавном слични (табела 2). 

У односу на Ps профил хумусни детритус је нешто заступљенији у источном 

профилу а хумусни гел је обилнији у оба профила (у опсегу 4,01-12,42 %); 

фузита има знатно мање у источном профилу (0,27-15 %), резинита има у 

оба профила (више у источном 1,20-7,04 %), а пирита ни у једном.   

 Угаљ КУС (табела 1) је сличног петрографског састава као ГУС, али 

има и неких разлика. Изграђују га хумусни детритус, гелификовано 

дрвенасто ткиво (ксилит), хумусни гел, фузит, резинит, суберинит, а 

заступљен је и пирит. Дијаграми расподеле микролитотипова у профилу и 

њихових корелација приказани су на сл. 4. Хумусни детритус је доминантно 

заступљен, и то у сличном опсегу садржаја као у ГУС, 45,08-84,74 %, средње 

65,32 %. Ксилит, са опсегом садржаја 11,45-47,54, средње 26,65 %, нешто је 

заступљенији него у ГУС. Ова два микролитотипа показују супротне 

трендове рсподеле у профилу: хумусни детритус има највеће садржаје у 

средишњем а ксилит у подинском и кровинском нивоу слоја. Између 

њихових садржаја постоји савршена негативна корелација (r = -0,94).   

Хумусни гел се појављује само у средњим и вишим нивоима профила 

слоја, у садржајима до 7,50 %, средње за слој 1,86 % а резинит само у 

највишем делу слоја, у садржају до 13,31 %, средње за слој 2,82 %. 

Суберинит је заступљен само у најнижем делу слоја, у садржају 4,10 %, 

средње за слој 0,66 %. Фузит је заступљен у скоро целом профилу, у 

садржајима до 5,29 %, средње 2,78 %. Са хумусним гелом има позитивну 

средњу корелацију (r = 0,47) а са хумусним детритуса не постоји корелација 

(r = 0,05).  Пирит се појављује само у нижем делу слоја, у саддржају до 3,70 

%, средње за слој 0,91 % (сл. 4).   

У Креканском басену угаљ је лигнит, паралског типа, понтске 

старости, образује 5 угљених слојева од којих су следећа 4 широко развијени 

и имају велики економски значај: подински слој, ГУС, I КУС и II КУС. 

Петрографске карактеристике угља ГУС и II КУС у Креканском 

синклиноријуму су доста сличне (табела 3). У ГУС просечни садржаји 
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микролитотипова су у следећим опсезима: детрит 13,76-41,62 %, текстит 

39,36-50,56 %, гелит 8,30-43,13 % и фузит 1,52-3,75 %. У II КУС у односу на 

главни слој нешто је нижи садржај ксилита, мањи опсег варијација детрита и 

гелита док су садржаји фузита слични (у %): 23,51-39,73 детрита, 38,46-44,76 

текстита, 14,37-37,26 гелита и 0,77-1,14 фузита. 

Између петрографских састава угљева Теслићког и Креканског 

басена постоје неке значајне разлике. Угаљ Креканског басена се одликује 

нижим садржајем детрита, нешто вишим садржајем текстита и знатно 

вишим садржајем гелита (сл. 6).  

Садржаји пепела и микроелемената у анализираним узорцима угља из 

оба басена широко варирају. Садржај пепела у угљу заправо одрaжава 

садржај минералне материје у угљу, а расподела садржаја пепела у профилу 

слоја одражава седиментогенетски режим током формирања угљеног слоја. 

Са друге стране, садржаји и расподела микроелемената одражавају и 

геолошко-геохемијске услове током седиментације и епигенезе угљеног 

слоја (CLARK & SWAINE, 1962; DANGIĆ ЕТ АL, 2007; 2014; DIMITRIJEVIĆ, 1965; 

FINKELMAN, 1995; GOLDSCHMIDT, 1930; 1935; GOODARZI & SWAIN, 1994; 

SCOTT, A. C., 2002; SPEARS & ZHENG, 1999; WARD, 2002; ZUBOVIC ЕТ ALL, 

1960).  

У пепелу угља ГУС и КУС Теслићког басена анализирани су и 

детектовани следећи микроелементи (табела 3): Ag, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, 

Mn, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Y и Zr. У пепелу угља ГУС и II КУС Креканског басена 

анализирани су и детектовани још и B, Sn и Zn (табела 4).   

У Теслићком басену у профилу Pg ГУС садржаји пепела су у два узорка 

49,00 и 72,40 % а у осталим у опсегу 6,10-25,30 %. Расподела садржаја 

пепела у профилу показује генерални тренд раста од подинског ка 

кровинском делу слоја, са скоковима у средишњем и највишем делу слоја 

(сл. 7). Највиши вредности су везане за различите материјале: у средишњем 

делу слоја за лапор без угља (нижа вредност пепела због губитка СО2) а у 

највишем делу слоја за глиновит материјал са нешто угља.  

Код садржаја и расподеле микроелемената у пепелу угља у профилу Pg 

заступљене су одређене специфичности. Манган је најобилнији 

микроелемент са садржајима 400-3000 mg/kg (средње 1300 mg/kg ) а по 

расподели у профилу разликује сe како од расподеле пепела тако и од 

расподела свих других микроелемената (сл. 4). Садржаји су му знатно виши 

и варијабилни у доњем делу слоја а у лапоровитом прослојку и горњем делу 

слоја су слични и мало варирају. 

Баријум, са садржајима у опсегу 45-500 (средње 266) mg/kg и 

стронцијум са 115-800 (296) mg/kg показују доста сличне расподеле у 

профилу слоја, али је највиши садржај Ba у вишем а Sr у најнижем делу 

слоја (сл. 7). У односу на расподелу пепела имају супротне трендове.  Хром 
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са садржајима 2,5-200 (77) mg/kg и никал 8-850 (295) mg/kg показују 

генерални тренд пораста садржаја од подинског ка кровинском делу слоја, 

изузев у највишем делу слоја где садржај Ni има супротни тренд(сл. 4). 

Расподеле су им сличне са расподелом пепела у угљу, сем код Cr у најнижем 

делу слоја и Ni у најнижем и највишем делу слоја. Бакар са садржајима 1-

300 (113) mg/kg и ванадијум <15-220 (96) mg/kg имају веома сличне 

раподеле у профилу које су доста сличне расподели никла (сл. 4). У односу 

на расподелу пепела имају супротне трендове у највишем и најнижем делу 

слоја. Кобалт са садржајима <3-150 (28) mg/kg у доњем делу слоја има 

ниске и мало променљиве садржаје а у горњем делу расподелу сличну 

расподели никла. Олово са садржајима <10-40 (20) mg/kg у доњем делу слоја 

има тренд опадања садржаја а у горњем делу супротан тренд. Цирконијум са 

садржајима <18-225 (60) mg/kg показује ниске садржаје у доњем делу слоја и 

високе а у горњем делу слоја високе садржаје и изрзити тренд њиховог 

пораста навише (сл. 7). У односу на садржаје пепела има веома сличну 

расподелу у профилу, ако се искључе вредности за лапоровити прослојак. 

Итријум има садржаје <6-35 (11) mg/kg и заступљен је само у најнижем и 

највишем делу профила, сребро <1-6 (1) mg/kg само у најнижем док се 

галијум <4-21 (4) mg/kg и скандијум <8-8 mg/kg појављују само у највишем 

делу профила.   

За садржаје пепела у угљу и садржаје микроелемената у пепелу угља 

у свих 10 узорака главног угљеног слоја прорачунати су коефицијенти 

линеарне корелације (r).  

Заступљене су следеће корелације пепео-микроелемент: висока 

позитивна са Zr (r=0,71), средња позитивна са Cr и Y (0,54), средња 

негативна са Mn (-0,60) и ниска негативна са Sr (-0,41) и V (-0,33). 

Практично нема корелације са Ba, Co, Cu, Ni и Pb (r=<0,30).  

Између садржаја микроелемената у пепелу угља заступљене су следеће 

позитивне корелације: веома висока Co-Ni (r=0,93), Cr-Zr (0,92) и Sr-Cu 

(0,91);  висока Ва-Cu (0,72), Ва-Ni (0,72), Cr-Ni (0,77), Cr-Y (0,81), Cu-V 

(0,83) и Sr-V (0,82); средња Ва-Co (0,67), Ba-Cr (0,57), Ba-V (0,63), Co-Cr 

(0,65), Ni-V (0,66), Ni-Y (0,64), Ni-Zr (0,50) и ниска Ba-Sr (0,49), Ba-Y (0,32), 

Со-V (0,46), Со-Y (0,39), Cr-Cu (0,30), Cu-Ni (0,44), Cu-Y (0,48), Pb-Zr (0,34) 

и V-Y (0,45). Негативне корелације показују:  средњу Mn-Y (–0,63); ниску 

Mn-Со (–0,35), Mn- Cr (–0,37), Mn-Ni (–0,39) и Mn-Zr (–0,37).  

У друга два профила ГУС – Pz и Pi, садржаји микроелемената у 

пепелу угља су у односу на профил Pg претежно слични (табела 3). 

Значајније разлике су: у оба профила нижи су садржаји Mn (800 mg/kg), у 

профилу Pz виши су садржаји Ва (400), Cr (100), Cu (150) и Ni (400) и у 

профилу Pi виши су садржај Sr (800), V (200) и Y (30).  
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 У КУС садржаји микроелеменаата у пепелу угља у односу на 

садржаје у ГУС имају претежно уже опсеге али су им слични средњи 

садржаји. Главне разлике у средњим садржајима су следеће (у mg/kg): виши 

садржаји Mn (1367 према 967), Ni (540 према 332), V (200 према 130) и Y (34 

према 14) и нижи садржаји Cu (32 према 116) и Sr (233 према 404).  

У Креканском басену садржаји пепела у угљу и микроелемената у 

пепелу угља анализирани су у узорцима угља ГУС са три локалитета и II 

КУС са једног локалитета, у различитим деловима Креканског 

синклиноријума. За ГУС локалитети су Црвено Брдо (6 узорака), у СЗ, 

Хускићи (3 узорка)  у северном и Лукавац (1 узорак) у ЈЗ делу 

синклиноријума. Узорци II КУС (3 узорка) су из локалитета Букиње, у ЈИ 

делу синклиноријума.   

Садржаји пепела у угљу свих узорака ГУС су у 4,88-14,79 %, средње 

8,39 % и нема већих разлика између локалита. У односу на ГУС, узорци 

угља II КУС садрже више пепела, у опсегу 15,31-29,54 %, средње 23,51 %.   

Код садржаја микроелемената у пепелу угља ГУС заступљене су две 

значајне геохемијске специфичности на локалитету Црвено Брдо, везане за 

садржаје бора и асоцијацију Cu-Zn-Pb-Ag-Sn. Наиме, садржаји бора на овом 

локалитету су у свим узорцима знатно виши у односу на друге локалитете, а 

у једном узорку екстремно су високи и садржаји Cu, Zn, Pb, Ag и Sn.  

Бор на локалитету Црвено брдо има садржаје у опсегу 130-360, 

(средње 210) mg/kg, а на друга два локалитета у опсегу 32-76 (52) mg/kg, 

средње за све локалитете је 147 mg/kg. Баријум је заступљен на Ц. брду у 

опсегу 160-1000 (623) mg/kg, а на друга два локалитета у опсегу 660-1000 

mg/kg; средњи садржај за све узорке је 694 mg/kg. Стронцијум се појављује 

у највишем садржају у Лукавцу (800 mg/kg), на Ц. брду у опсегу 215-580 

(427) mg/kg и Хускићима у опсегу 450-580 mg/kg; средњи садржај за све 

узорке је 490 mg/kg. Хром има изразито висок садржај у Лукавцу, 1000 

mg/kg, а у друга два локалитета је у опсегу садржаја 105-470, средње 248 

mg/kg. Никал има широк распон садржаја, 220-1100 mg/kg, али су средњи 

садржаји по локалитетима слични; средњи садржај за све узорке је 576 

mg/kg. Кобалт је заступљен у свим локалитетима у сличним садржајима, у 

опсегу 12-58 mg/kg, средње за све узорке 27 mg/kg. Ванадијум се појављује у 

доста сличним садржајима на свим локалитетима: на Црвеном брду у опсегу 

15-125 (70) mg/kg, на друга два локалитета у опсегу 43-165 mg/kg; средњи 

садржај за све узорке је 79 mg/kg. Бакар се на локалитету Црвено брдо 

појављује у једном узорку у екстремно високом садржају од >3200 mg/kg, у 

осталим узорцима садржаји су 11-37 mg/kg, а на друга два локалитета 

садржаји су у опсегу 31-74 mg/kg. Средњи садржај за 9 узорака (искључен 

екстремни садржај) је 37  mg/kg. 
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Цинк, калај и сребро су детектовани само у једном узорку, са 

лпкалитета Црвено брдо, у коме је висок и садржај бакра. Садржај цинка је 

екстремно висок, >3200 mg/kg, калаја 16 mg/kg а сребра 4 mg/kg. У истом 

узорку садржај олова је 25 mg/kg, а олово је детектовано и у једном узорку 

са локалитета Хускићи, у садржају од 11 mg/kg.    

  Манган је на локалитету Црвено брдо заступљен у садржајима 105-

660 (254) mg/kg, а на друга два локалитета у опсегу 150-230 mg/kg; средњи 

садржај за све узорке је 233 mg/kg. Скандијум на локалитету Црвено брдо 

има садржаје <3-17 (9) mg/kg, на Хускићима 11-23 mg/kg а у Лукавцу 40 

mg/kg. Итријум је детектован само у једном узорку са Црвеног брда, у 

садржају 15 mg/kg, и узорку из Лукавца, у садржају 37 mg/kg. Цирконијум је 

заступљен у сличним са садржајима на свим локалитетима: на Црвеном брду  

<18-70 (26) mg/kg, на друга два локалитета <18-86; средњи садржај за све 

узорке је 33 mg/kg.   

За садржаје пепела у угљу и садржаје микроелемената у пепелу угља  

свих узорака ГУС (за Cu је искључен узорак са екстремним садржајем) 

прорачунати су коефицијенти линеарне корелације (r). Садржаји пепела у 

угљу и садржаји микроелемената у пепелу показују следеће линеарне 

корелације: позитивна ниска са Cu (r=0,46), негативна средња (блиска 

високој) са Ва  (-0,68)  и  негативне  ниске  са  Sr (-0,49), B (-0,33), V (-0,30).   

Између садржаја микроелемената у пепелу угља заступљене су следеће 

позитивне корелације: веома висока Ni-Zr (0,96); висока Ba-Zr (0,81), Co-Ni 

(0,87), Co-Zr (0,70), Cr-Sc (0,79), Cu-Sc (0,71), Sc-Sr (0,85), Sc-V (0,77), Sr-V 

(0,85); средња Ва-Sr (0,64), Co-Sc (0,50), Co-V (0,53), Cr-Sr (0,64), Cr-V 

(0,65), Cu-Sr (0,68), Cu-V,  ниска: B-Mn (0,42), Ba-Ni (0,32), Ba-V (0,39); Со-

Mn (0,35); Со-Sr (0,39); Cu-Ni (0,39); Cu-Zr (0,49), Mn-Ni (0,38); V-Zr (0,38). 

Негативне корелације  показују:  средњу  B-Cu  (–0,57);  ниску  B-Cr (–0,32) 

и B-Sc (–0,37).   

У пепелу угља II КУС у односу на ГУС заступљени су у знатно 

вишим средњим садржајима (у mg/kg) Mn (413 према 233) и Zr (81  према 

332) и у знатно нижим В (17 према 147), Со (9 према 27) и Ni (258 према 

576). У II КУС заступљене су као и у ГУС негативне корелације садржаја B-

пепео, Ba-пепео и Sr-пепео, док су код корелације Cu-пепео заступљени 

супротни трендови (сл. 8).   

Појављивање и садржаји микроелемената у угљу зависе не само од  

њиховог присуства у геолошким формацијама сливног подручја басена у 

време седиментације већ и  геохемијских процеса површинског распадања, 

геохемијског карактера елемената и мобилности његових јона. За 

мигративност јона посебно је значајан јонски потенцијал, односно 

класификација елемената према јонском потенцијалу (GOLDSCHMIDT, 1937; 

DANGIĆ, 1998; 2002).  
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Микроелементи проучени у угљевима ТБ и КБ припадају различитим 

групама по јонском потенцијалу. За Ag, Ba, Be, Co, Ni, Mn, Pb, Sr и Zn као 

елементе групе растворних катјона очекује се висока мигративност у 

процесима површинског распадања и транспорта воденим токовима до 

басена, у виду јона: Ag
+
, Ba

2+
, Be

2+
, Co

2+
, Cu

2+
, Ni

2+
, Mn

2+
, Pb, Sr

2+
 и Zn

2+
. 

Исто важи и за В, који као јон В
3+

 припада групи елемената комплексних 

растворних анјона (у воденој средини формира јон ВО3
3-

) и V
5+

. Са друге 

стране, очекује се ниска мигративност за Cr, Ga, Sc, V, Y и Zr, који 

припадају групи елемената хидролизата 
 
 (јони: Cr

3+
, Ga

3+
, Sc

3+
, V

3+
, Y

3+
, 

Zr
4+

).  

Сливно подручје ТБ у време седиментације угљоносне серије 

доминантно су изграђивале ултрабазичне и базичне стене. Изразито високи 

садржаји Mn, Cr, Ni и Co у ултрабазитима и Mn, Cu, V и Sr у базитима 

(табела 6) били су потенцијални извори високих садржаја ових елемената у 

седиментационом басену односно у угљу. Средња негативна корелација Mn-

пепео указује да је Mn транспортован у басен претежно као растворен Mn
2+

 

јон и да је у угљеном слоју везан углавном за органску (угљевиту) материју. 

Ниске негативне корелације V и Sr са садржајем пепела указују да су ови 

елементи такође у већој мери транспортовани у басен као растворени јони и 

да могу да буду нешто више концентровани у угљевитој материји.  

Са друге стране, Cr, Zr и Y имају са садржајем пепела високу до 

дредњу позитивну корелацију, што указује да су ови елементи као слабо 

мигративни тренспортовани у басен углавном везани за глиновите честице и 

да су у угљеном слоју налазе у неорганској материји. Ni, Co и Cu као 

типични растворни катјони транспотовани су у басен као Ni
2+

, Co
2+

 и Cu
2+

. 

Али како не показују корелацију са садржајем пепела, они у угљеном слоју 

могу да буду везани и за угљевиту и за неорганску материју (као 

халкофилни елементи могу да се концентришу и у пириту). Ва је 

транспортован у басен као Ba
2+

 јон, у раствору и као везан за  глиновите 

честице, јер се због нижег јонског потенцијала лакше адсорбује од Sr
2+ 

(за 

координацију 6: Ba
2+

=0,134 nm, Sr
2+

=0,112 nm). Кора распадања на габру 

проучена је код села Долића, на северним падинама планине Борја, јужно од 

Теслићког басена (Дангић, 2006) и утврђено је да су у процесима 

површинског распадања Ni, Co и Sr били знатно мобилнији од Ва и Cr.  

У поређењу са ГУС, пепео КУС садржи више Mn, Ni и V. Ово може 

да се објасни значајном променом величине басена и његовог сливног 

подручја. У време образовања КУС, базен је био много мањи и имао је мање 

сливно подручје у коме су ултрабазити и базити, као извори ових елемената, 

знатно више доминирали.  

КБ је био знатно већи од ТБ и имао је знатно веће сливно подручје, 

које су претежно изграђивале седиментне стене терцијара и старијих 
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формација и можда делови ултрамафитских масива Озрена (на северу) и 

Коњуха (на југу). У оба проучавана угљена слоја Ba, Ni, Cr, Sr, Mn и B су 

најобилнији микроелементи. Међутим, у ГУС два узорка имају веома високе 

садржаје и других елемената – један Cu и Zn, други Cr.   

Средња негативна корелација садржаја Ва-пепео указује да је Ва 

транспортован у басен претежно растворен као Ba
2+

 јон и да је био везан у 

угљеном слоју углавном за органску (угљену) материју. Ниске негативне 

корелације садржаја B, Sr, and V са садржајем пепела указују да су ови 

елементи у нешто већој мери везани за органску материју. Врло високе и 

високе корелације између садржаја Ni-Zr, Ni-Co, Ba-Zr, Cr-Sc, Sr-Sc, Sr-V и 

Co-Zr указују да су ови парови елемената имали сличности у садржајима у 

стенама сливног подручја и/или геохемијске мобилности, односно начину 

транспорта у басен. Све негативне корелације су везане за В: средња B-Cu, и 

ниске B-Cr и B-Sc.  

Једна од најочигледнијих геохемијских разлика у између локалитета 

је неравномеран садржај В. Наиме, на Ц. Брду садржај В је 130-360, (средње 

210) mg/kg а у Хускићима и Лукавцу 32-76 (52) mg/kg. Goodazi & Swaine 

(1994) проучавали су садржаје В у аустралијским и канадским угљевима 

различитих квалитета, старости, геолошких положаја и палеосалинитета 

угљоносних средина и утврдили су да је садржај овог елемента добар 

индикатор утицаја морске воде током раних стадијума угљенификације. 

Нашли су следеће везе између садржаја В и средине образовања угља: до 50 

mg/kg у слатководним срединама; 50-110 mg/kg у слабо бракичним 

срединама;  >110 mg/kg у бракичним срединама. Уколико садржај В у истом 

слоју варира латерално то указује на промене у природи средине образовања 

или на обогаћење В из другог извора.  

У КБ изразито висок садржај B на Ц. Брду у односу на друге 

локалитете ГУС-а и II КУС-а, указује да је вероватно тај простор 

претстављао везу између КБ и мора (Паратетиса). Када се садржаји В у 

пепелу угља прерачунају на садржаје у угљу добијају се следеће вредности: 

Ц. Брдо 8-25 (средње 16) mg/kg, Хускићи 2-10 (6) mg/kg, Лукавац 2 mg/kg 

(део B је вероватно испарио током добијања пепела угља за анализу). Врло 

висок садржај Cr у Лукавцу указује да је Cr транспортован у басен са југа, 

т.ј. са ултрамафитских кора распадања на масиву Коњуха.  

Појава екстремно високих садржаја Cu (>0,10%) и Zn (>0,32%) у 

једном узорку Ц. Брда је несумњиво епигенетског порекла и највероватније 

је у питању халкофилна хидротермална геохемијска асоцијација Cu-Zn-Pb-

Ag-Sn-S. Она може да се повеже са појавом сулфидне полиметаличне 

минерализације у Какмужу, уз северни обод Озренског ултрамафитског 

масива, на СЗ од КБ (DANGIĆ & ĐORĐEVIĆ, 2006). Ова  минерализација није 
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детаљно истражена, али је у материјалу оксидационе зоне (госану) нађено 

1,34 % Pb, 0,37 % Zn, 0,06 % Cu и 0,004 % Ag.  

GOODARZI & SWAIN (1994) су издвојили 24 микроелемента који се 

појављују у угљу а могу да имају утицај на животну средину и поделили су 

их, према значају за животну средину на 4 групе: I, IIА, IIВ и III. У групи I 

су елементи који су опасни у неким околностима, али су њихове 

концентрације у већини угљева ниске. Група IIA обухвата елементе који 

треба да буду узети у обзир код отпадних вода депонија и рехабилитације 

копова по завршетку експлоатације. У групи IIB се налазе већином елементи 

за које је мало вероватно да ће изазвати проблеме. У групи III су елементи 

чије су концентрације такве да се не очекују проблематични ефекти.  

Микроелементи проучавани у угљевима ТБ и КБ припадају следећим 

групама: група I – Cr; Group IIA – B, Mn, Ni и Pb; група IIB – Be, Cu, V и Zn; 

група III – Ba, Co и Sn. Због својих високих концентрација (у угљу и пепелу 

угља), неки од ових елемената могу да имају проблематичне ефекте на 

животну средину: Cr, Mn, Ni, B, Ni, Cu, V, Zn и Ba. У ТБ, проблематични 

ефекти могу да буду повезани углавном са Mn, Ni и V. У KБ, проблематични 

ефекти могу да буду повезани углавном са Ni, Mn и Ba, а локално и са  Zn и 

Cu (Ц. Брдо) и Cr (Лукавац).  

 

6. ЗАКЉУЧЦИ 

 

     ТБ и КБ се разликују се по величини, геолошком смештају и типу 

старости угља. ТБ се налази у ДОП, садржи два слоја мрког угља 

доњемиоценске старости у серији лимничких седимената. КБ је знатно већи, 

налази се изван ДОП, уз северни обод ДОП, и садржи 5 слојева лигнита 

понтске старости у паралској седиментној серији. За оба басена приказани 

су и дискутовани петрографија угља и садржаји микроелемената у пепелу 

угља по два угљена слоја, ГУС и КУС у ТБ и ГУС и II КУС у КБ.  

 Петрографија угља се карактерише предоминацијом детрита 

(детрохуминита) над текститом (гелификованим дрвенастим ткивом) и 

гелитом (гелохумунитом) и ниским садржајем фузита, резинита и пирита. 

Угаљ КУС садржи мање гелита и фузита у односу на ГУС. У вертикалном 

профилу угљеног слоја, одоздо навише опада садржај детрита, показујући 

високу негативну корелацију са садржајем текстита. Угаљ КБ садржи знатно 

мање детрита и више текстита, детрита и гелита у односу на ТБ угаљ.   

 Проучавани угљени слојеви у ТБ и КБ одликују се широким 

варијацијама садржаја пепела у угљу и микроелемената у пепелу угља али су 

заступљене неке значајне сличности и разлике у геохемији микроелемената, 

како између басена тако и између слојева угља у истом басену.  
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 Корелације између садржаја пепео-микроелемент и микроелемент-

микроелемент указују на различите геохемијске асоцијације елемената, 

стене и подручја из којих су донети елементи, начине транспорта елемената 

у басен као и на њихово асоцирање са органском (угљевитом) или 

минералном материјом у угљеном слоју.   

 У ТБ оба угљена слоја садрже високе концентрације Mn и Ni, високе 

Cu, V, Sr и Ba, и релативно ниске Cr. Расподелe садржаја пепела и 

микроелемената у вертикалном профилу ГУС указују на одређену 

ритмичност у седиментогенези угљеног слоја. У ТБ угљу најобилнији 

микроелементи су Ba, Ni, Cr, Sr, Mn и B, а само локално су обогаћени у Cu, 

Zn и Cr. Расподела The садржаја B указује да је до утицаја морске воде (из 

Паратетиса) на басен током раних стадијума угљенификације дошло из 

правца северозапада.   

 Неки од проучаваних микроелемената због високих концентрација у 

угљу (пепелу угља) могу да имају проблематичне ефекте на људе и животну 

средину, током експлоатације угља и његовог сагоревања. У ТБ 

проблематични ефекти могу да буду везани за Mn, Ni и V, а у КБ за Ni, Mn, 

и Ba и само локално и за Zn и Cu (Ц. Брдо) и Cr (Лукавац).  
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Abstarct. Destructive earthquakes that periodically threaten certain parts of the Earth's 

surface, not only exhibit a constant potential danger to human lives and material goods, 

but also threaten the whole of human activity and its normal development in these areas. 

A high seismic activity has been registered in these parts, including the definition 

of the indicators of the intensities of earthquakes posing threats to the individual 

settlements. It is an indisputable fact that at certain time intervals within the same area, 

earthquakes reoccur, thus, these areas are defined as seismically active.  

This paper addresses the preventive measures against earthquakes through 

importance of engineering seismology (seismic micro-regionalization) as a measure to 

mitigate the effects of earthquakes on the ground surface and seismic risk, and in order to 

protect material goods and human lives. 

 

Key words: earthquake, intensity, seismicity, zoning, micro –zoning. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The Mediterranean belongs to a group of seismically active regions. In this 

context, in the past, a large part of the territory of former Yugoslavia, including 

Bosnia and Herzegovina, was exposed to catastrophic earthquakes. Many towns 

and villages were exposed to earthquake influence on several occasions. Let us 

mention only those which have occurred in the relatively recent past: in Skopje 

(1963), Slavonski Brod (1969), Banja Luka (1969, 1981), on the Coast of 

Montenegro in Ulcinj (1979), in Kopaonik (1983), Grahovo - Knin (1986), in 

Mionica (1998) and in Kraljevo (2010). The consequences of these earthquakes 

were several times greater than the economic abilities of the former Republics 

where they occurred. Therefore, not only the Republics of the former country 
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were involved in eliminating the consequences and damage, but many foreign 

close and distant countries. Today, the economic situation is unfortunately even 

worse, as are other social circumstances. Consequently, the matter of seismicity is 

more than a topical one.  

It is a well-known fact that man cannot prevent or eliminate earthquakes, 

because they are a natural phenomena related to specific parts of the earth's crust 

and are specific to certain areas. However, by organized and preventive measures, 

their negative effects can be reduced to a reasonable level. Therefore, constant 

effort is needed, especially in the period between earthquakes, since, as a rule, 

these periods are often neglected.  

In order for this practice to be changed, it is essential for the protection 

against the harmful effects of earthquakes to start immediately at the stage of 

spatial and urban planning and design. This comprises the necessity of 

performing adequate seismological, engineering, and geological investigations, by 

which the engineering seismic conditions in the area of these urban areas may be 

defined. The results of these studies, if presented to the planners in a 

comprehensible way, should enable avoidance of areas with unfavourable 

engineering geological properties in the process of developing the construction 

plans. Such areas, in the event of strong earthquakes, sustain considerable 

deformations as do the foundations of structures on them. Avoiding such zones 

can, to a large extent, directly decrease the consequences of earthquakes, as well 

as the level of seismic risk.  

When we talk about protection from earthquakes, this does not imply 

absolute protection, since it would be economically unacceptable and 

impracticable in the case of the strongest earthquakes. In other words, this means 

that the challenge in deciding on the level of protection and economically 

acceptable criterion for the safety of facilities still remains, which should combine 

the efforts on both the professional and governmental levels accompanied by the 

appropriate regulations and inspection oversight. But the utmost priority should be 

given to protecting human lives, and then the appropriate attention should be 

given to protecting material goods. 

Therefore, the correct approach to the protection from catastrophic 

earthquakes begins with urban planning and design, and only then the aseismic 

design of individual constructions may be undertaken. This does not imply that 

the question of technical supervision during construction is of less importance.  

Protection of ruinous effects of earthquakes is conducted taking into account the 

complex criteria: technical, economic, functional and others. The effect of taking 

preventive and protective measures at the design stage is significantly larger and 

more cost-effective than any measure that could be taken for the elimination of 

consequences of earthquakes. 
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Technical regulations for the design and construction in seismic regions are a 

very important measure for protection against earthquakes. However, no matter 

how well the regulations are developed, unless they are strictly implemented, 

cover all areas and phases of planning, design and construction; the protection will 

be far from complete. The regulations are also unable to directly include all 

seismic effects on which directly depend the behaviour, vulnerability and stability 

of structures. They are particularly deficient in the area of indirect economic 

losses, which in urbanized and technologically developed areas are much larger 

and heavier than the damages to the structures themselves. It is therefore 

necessary, in addition to improvement of protection measures in the technical 

regulations, to find new content and form of seismic protection in all areas of 

technogenic activities, which can raise the level and reliability of protection with 

the involvement of lesser material resources and their more regular and rational 

use. 

The first, but also the most cost-effective form and method of seismic 

protection is developing of seismological studies and maps, and moreover, the 

maps of seismic micro-regionalization as the basis for planning and design. 

The objective of engineering seismology, and seismic micro–regionalization 

is to contribute to increasing the safety of population and economy against 

harmful effects of strong earthquakes, based on geological, engineering (and 

hydro-geological), seismological, and geophysical investigation and research. The 

synthesis of the results from these enables obtaining the parameters and criteria 

for rational urban planning, and architecture and structural design. In other words, 

it makes it possible, as we have already pointed out, that at the stage of 

determining the land use the areas that are deformed permanently by strong 

earthquakes are excluded from construction and other economic activity. Such 

areas are for example those which are made of organic clay and silt, water-

saturated dusty sands deposits, with active or inactive landslides, etc. During 

earthquakes, such grounds are seismically deformed, while this seismicity is in 

turn transmitted to structures which become unusable and in cases where they 

were planned and constructed to be resistant to even much greater forces than 

those that actually occurred.   

Due to this fact, it is insisted in this statement that the seismic prevention 

starts from the level of urban planning and design. Only following the completion 

of that phase we should insist on designing individual earthquake-resistant 

structures. If the seismic protection is skipped at the stage of urban planning and 

design, then, as a rule, noneconomic solutions are undertaken. It is evident from 

the photograph in Fig. 1, and there are even more striking examples of structures 

overturned or sunken into the ground, regardless of the structures` being capable 

of sustaining the loads without any structural damage. 
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Figure 1. Seismic resistant building, which is shifted from vertical axis due to the 

deformation of the terrain (ground) - Earthquake in Kobe (Japan). 

Слика 1. Сеизмички отпорна зграда, померена из вертикале због деформације 

терена (тла) - земљотрес у Кобеу (Јапан). 

 

 

2. SEISMIC AREAS 

 

All previous studies of the seismic activity showed that in a certain area 

earthquakes renewed, but with a slight shift in focus. This fact indicates that the 

prevention must start from the seismic activity in the studied area. Thus, we shall 

start from there in this statement to the extent possible. In doing so, we are to 

predominantly focus on the seismic properties of a part of the Republika of 

Srpska, i.e. the Banja Luka region.   

According to the available data, in Bosnia and Herzegovina (Trkulja, 2003), 

in 20th century a several devastating earthquakes occurred from autochthonous 

hypocentral zone of M ≥ 5.0 with the epicentral intensity Io 7 degrees according 

to MCS scale, which are displayed in the chronological order (Table 1).  

Analysing the data (Table 1), it is evident that in the studied area, there were 

more destructive earthquakes with intensities of the devastating epicentre zones in 

Imotsko, Ljubinje, Treskavica, especially Banja Luka, which is evident in the map 

of the epicentres in Fig. 2 and map of seismogenic zones in Fig. 3. 
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In order to investigate the seismic activity in the territory of Bosnia and 

Herzegovina knowledge is required of both local epicentres (autochthonous) and 

epicentres of remote areas (allochthonous), which may threaten the investigated 

area with their intensities. Regarding the allochtonous devastating earthquakes 

that had put at risk this area with their intensities and that had a considerably 

greater seismic effects are chronologically shown in Table 2.  

 

 

 
 

Figure 2. Map of epicentres of devastating earthquakes in Bosnia and Herzegovina 

(Trkulja, 2009). 

Слика 2. Кaрта епицентара разорних земљотреса у Босни и Херцеговини 

(Тркуља, 2009). 
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Table 1. Chronological display of autochthonous earthquakes in Bosnia and Herzegovina.  

Табела 1. Хронолошки приказ аутохтоних земљотреса на подручју Босне и 

Херцеговине. 

 

 

Table 2. Alochthonus earthquakes which had significant effects on the territory of Bosnia 

and Herzegovina. 

Табела 2. Алохтони земљотреси који су остварили значајније ефекте и на подручју 

Босне и Херцеговине. 

The time of  

earthquake 

Вријеме догађања 

земљотреса 

 

Location 

Мјесто 

Magnitude (M)  

Richter 

Магнитуда (М)  

по Рихтеру 

Intensity (Io) 
Интензиет (Io) 

MCS 

06.01.1905. Krupanj/ Крупaњ 5,3 7 
о
 

08.10.1909. Petrinja/ Петриња 6,0 9 
о
 

07.09.1970. Knin/ Книн 5,3 8 
о
 

13.04.1979. Ulcinj/ Улцињ 7,1 9 
о
 

 

No. 

Date  

Вријеме 

Town  

Мјесто 

Magnitude 

Магнитуда 

(М) 

Интензитет 

(Io) MCS 

1 07.04.1905. Petrovac/ Петровац 5,0 7
o
 

2 01.08.1907. Počitelj/ Почитељ 5,7 7-8
o
 

3 25.12.1908. Vlasenica/ Власеница 5,3 6-7
o
 

4 12.03.1916. Bihać/ Бихаћ 5,0 7
o
 

5 06.02.1923. Jajce/ Јајце 5,0 7
o
 

6 15.03.1923. Imotski/ Имотски 6,2 8-9
o
 

7 14.02.1927. Ljubinje/ Љубиње 6,0 8
o
 

8 17.12.1940. Derventa/ Дервента 5,1 7
o
 

9 31.12.1950. Drugovići/ Друговићи  5,7 8
o
 

10 11.06.1962. Treskavica/ Трескавица 6,0 8
o
 

11 07.03.1967. Srebrenica/ Сребреница 5,1 7
o
 

12 27.10.1969. Banja Luka/ Бања Лука 6,6 9
o
 

13 25.08.1970. Gacko/ Гацко 5,0 7
o
 

14 29.10.1974. Lukavac/ Лукавац 5,0 7
o
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Figure 3. Map of seismogenic zones in Bosnia and Herzegovina (Trkulja, 2009). 

Слика 3. Карта сеизмогених зона БиХ (Trkulja, 2009). 

 

 

3. SEISMIC MICRO-REGIONALIZATION 

 

Seismological studies which were carried out in the territory of former 

Yugoslavia in the second half of the last century defined seismically active 

regions which include the territory of Bosnia and Herzegovina. In order to reduce 

the seismic hazard, constant efforts are needed towards reducing the harmful 

effects to a reasonable level. This statement investigates in particular the effects of 

local engineering geological properties and the ways in which they contribute to 

increasing or reducing of damages caused by strong earthquakes.  
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Thus, we begin with the unquestionable fact that the effects of earthquakes 

on the ground surface are highly dependent on local engineering geological 

properties of terrain (D. Trkulja & D. Sunaric, 2012). These effects are dependent 

on physical and mechanical properties of geological environment and seismic 

properties on the surface compared to the bedrock. During the earthquake activity, 

the ground is exposed to simultaneous movement derived from the seismic waves 

penetrating from hypocenter through the bedrock and its top surface. 

From the standpoint of engineering seismology and earthquake engineering 

of interest are horizontal motions of the ground causing basic seismic loads on 

structures, facilities, and are generated by S-waves. Similar movement is 

generated from microseismic disturbance, but it is within the domain of weak 

elastic movement. During an earthquake, the movements are strong and are 

generally accompanied by inelastic behaviour of soils. This limits the possibility 

of direct utilization of properties of the microseismic disturbance in defining the 

parameters of ground motion, but it helps in defining the medium on which the 

modification of the amplitude and frequency of the content of ground motion is 

dependant during the activity of strong earthquakes. 

Depending on the dynamic properties, strength of top surface layers in the 

first place, when the seismic waves are passing through them, they sustain 

modifications that may completely change the composition of the amplitude and 

frequency of an earthquake effect.  

Many researchers focused on the changes in seismic intensity, due to the 

effect of the types of rock masses. By studying the damage to structures and other 

consequences of earthquakes to the surface, depending on the type of rock masses 

(Table 3), the increase of levels of seismic intensity depending on the physical and 

mechanical properties of the ground were obtained. Through the comparative 

analysis of these results, we can conclude that any substantial differences in 

values in the increase of the level of seismic hazard are practically non-existent.  

Basic engineering-seismological data for seismic regionalization are those 

which point to the position of hypocentre (x, y, z), positions of the epicentres (x, 

y) and the earthquake intensity (I0 in 
0
 of the seismic scale)

1
 on the observed 

surface. The starting degree of the seismic intensity, shown in the seismic maps 

(S. Nedeljkovic, D. Sunaric, 1998) relates to medium ground conditions of the 

territory, and the repair is carried out by seismic micro-regionalization. 

Seismic intensity, which refers to the “medium geological ground 

conditions”
2
, is called the basic intensity. Such grounds possess seismic properties 

 

                                                 
1
 There are several macro seismic scales: MCS, MSK-64 and the latest EMS 98, that are 

numerically identical, while they differ in degrees, which creates difficulties 
2
 The term medium ground conditions is undefined, especially the way it was included in the 

making of Basic seismic map (starting point for seismic repair during micro-regionalization) 



Trkulja & Sunarić: Seismic Engineering... / Тркуља & Сунарић: Сеизмички инжењеринг ...  
 

47 

 

(seismic impedance), which in the process of seismic micro-regionalization, at the 

small interval surfaces, allows for corrections of the basic level of seismic 

intensity in terms of their increases or decreases. 

 
Табела 3. Прираштај степена сеизмичког интензитета у зависности од литолошког 

састава (Медведев, 1965). 

Table 3. Change in the level of seismic intensity depending on the lithological 

composition (Medvedev, 1965.).  

  

Given that the area of Banja Luka, from the standpoint of seismic hazard 

and risk, is of utmost importance not only in the Republic of Serpska, in the 

following text the detailed results of seismic, geologic, engineering and seismic 

engineering field of research and analysis of earthquake effects will be displayed, 

 

 
Rock mass (soil) 

type 
Врста стенске 

масе (тла) 

Grows intensity 
0
 MSK-64 seismic scale by authors 

Прираштај интензитета у
0
 МСК-64 сеизмичке скале по 

ауторима 
Medve-

dev 
Медве-

дев 

Popov 

Попов 

Gzelishvili  
& Safaryan 

Гзелишвили 

& Сафарјан 

Cho-

cher 

Чохер 

Reid 

Рејд 
Zieberg 

Зиберг 

Granite/ Гранити  0 0 0 0 0 0 

Limestone, sand- 

stone, slate 
Кречњак, пешчар, 

шкриљац   

0–1 0–1 1 0–1 0–1,2 0,5–1 

Gypsum, marl 
Гипс, лапор                      

1 1 1 1 1–1,5 1–1,5 

Detritus, gravel 
Дробина, шљунак                

1–2 1–2 2 1–2 1,2–2,1 1–2 

Sandy soils 
Пешчана тла                    

1–2 1–2 2 1–3 1,5–2 1,2–2 

Glayey soils 
Глинена тла                     

1–2 1–2 2 1–3 1,5–2 1,2–2 

Fill soils 
Насута тла                      

2–3 3 3 2–3 2,1–3,4 2–3 

Soils soaked in wa-

ter: gravels, sands, 
clays/ Тла натоп-

љена водом: шљу-

нак, песак глина 

– 3–4 3 2–3 2–3 2,2-3,0 

Fill soils saked in 

water/ Насута тла 

натопљена водом  

– 4 3–4 3–4 3,5 3–4 
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which were carried out for the purposes of seismic micro-regionalization of the 

urban areas of Banja Luka (area of 35 km
2
) immediately following the earthquake 

of 26 and 27 October 1969. Based on the results of these studies proper 

engineering geological and engineering seismological maps were made. Maps 

were made on the basis of the topographic scale of 1:10,000, and in accordance 

with the “Provisional technical regulations for construction in seismic areas from 

1964” (Figure 4). Otherwise, the readers can be informed in detail on the methods 

of seismic micro-regionalization, as cited in the reference: Medvedev (1965); 

Kanai (1966), Seed & Idriss (1969).  

 
Table 4. Modification of the level of seismic intensity, predominated periods of the 

terrain and predominated periods of acceleration. (Trkulja; Mihajlov, 1986). 

Табела 4: Прираштај степена сеизмичког интензитета, предоминантне периоде тла 

и убрзања  (Тркуља, Михаилов, 1986). 

 

Zones of so-

il`s predomi-

nant periods 
Зоне предо-

минантних 

периода тла 

T0 (sec) 

Acceleration/ 
Убрзања 
(cm/sec

2
) Intensity 

Интензи-

тет 
(MSK-64) 

Seismic intensity increase 

depending on / Сеизмички 

прираштаји према 

 
Према 

Кана-

иу 

Depending 

on solid ob-

jects/Према 

крутим 

предметима 

Solid  

objects 

Kрутим 
предме- 

тима 

Damage 

to structu- 
res/Oште-

ћењу об-

јеката 

Aфтер-

шокови-

ма/After-

shoks 

0,10–0,15  80   80 7,5 -0,5 -0,5 -0,5 

0,18-0,23 180 175 8,5 +0,5 +0,5 +0,5 

0,28-0,34 140 135 8,0 0 = 0-0,5 

 

 

The following seismic zones with different levels of seismic intensity are 

given in the map (Fig. 4), which were derived from an analysis of increase in the 

level of seismic intensity depending on the ground conditions, acceleration, 

damage to facilities, and registration of aftershocks: 

a) Zone VII 1/2
0
 MSK seismic intensity with acceleration: a max = 80 cm/s

2
 and 

seismicity coefficient Ks = 0.03. These are steep terrain made of flysch formations 

and dolomite limestone overlain by deluvial deposits. On the basis of instrumental 

studies it was concluded that the predominant period of oscillation of the soil in 

this zone ranges from 0.10 to 0.12s. 

b) The largest part of the metropolitan area is included in zone VIII MSK 
seismic intensity, which was adopted as the basic seismic level  for  the 
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metropolitan area. This zone is comprised of alluvial, alluvial-proluvial, deluvial, 

and gravel, dusty clay, and Neogene marly clay. The maximum soil acceleration 

amounts to a max = 140 cm/s
2
. Coefficient of seismicity is Ks = 0.04, and the 

predominant soil oscillation period is 0.28 to 0.34s. In this zone, the soils with 

unfavourable seismic properties were isolated. They are situated in the western 

part i.e. in Petricevac, and in the southern part in Starcevice and Veseli Brijeg. 

 

 

 
 

Figure 4. Map of seismic micro-zones of Bnja Luka (Stojkovic & Mihajlov, 1971). 

Слика4. Карта сеизмичке микрорејонизације Бањалуке (Стојковић & Михалов, 

1971). 
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c) Zone with the seismic intensity VIII 1/2 degrees MSK covers the north-

western part of the town up to the train station and the Banja Luka field, also 

including the part of Borik, Kumsale, Vrbanja area with Ada, and two smaller 

areas bellow Petricevac, while the other zone is from Srpske Toplice to Laus. The 

maximum ground acceleration amounts to amax= 190 cm/s
2
, seismicity coefficient 

Ks = 0.05, and the predominant period of oscillation of soil from 0.15 to 0.23s. 

Since 1971, when the micro-regionalization seismic map was constructed, to 

date there have not yet been done other studies. Meanwhile, new regulations have 

been enacted on construction in seismic areas:  

 the Rulebook on technical standards for construction in seismic areas 

(Official Gazette of SFRY no 31/81 and later amendments and additions by 

1990). 

 In Europe, since 1992 a new macroseismic scale EMS – 92 was 

implemented; as of 1998, EMS - 98, which in our country is not yet in use. 

When designing earthquake-resistant structures, in these parts, in force are 

regulations from 1981 that were later amended, and the same are different from 

European regulations Eurocode -EC -8 - (more on this in the paper by D. Sunaric, 

S. Nedeljkovic 2010). 

Given the above situation, and in particular the expected implementation of 

regulations Eurocode EC - 8, it is necessary to perform additional research and 

establish new maps for seismic micro-regionalization, for the purposes of 

innovations in engineering seismological  maps and protection measures of both 

Banja Luka and other seismically active areas of the Republics of Srpska and 

Serbia.  Until then, it is important to note that the applicable legislation on seismic 

protection should be respected because they have completely justified their 

continuation. 

The correctness of this view is confirmed by observations during the events 

of the earthquake in Kraljevo, in 2010. All facilities that have been designed 

taking into account the results of seismic micro-regionalization, and designed and 

constructed under the 1981 regulations have “survived” the earthquake without 

any structural damage (D. Sunaric, S. Nedeljkovic, M. Popovic 2012). This means 

that implementation of the applicable regulations is necessary, until new ones 

have been drafted, taking into account all the previous positive observations in 

this field. 

 

4. PREVENTIVE MEASURES 

 

It is often cited in the expert circles that modern science and technology are 

able to build "super-resistant structures" which can withstand the strongest 

earthquakes. This standpoint is especially emphasized by civil engineers. 

However, such statements overlook the fact that the rock mass, on which these 
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facilities are built, is highly deformable. Plastic deformation and rock mass 

fractures occur in all earthquakes of stronger intensity, and therefore to the 

facilities funded on such environments. Therefore, modern seismic preventive 

measures must comprise the following: 

- Study of seismic hazard of a location; 

- Study of engineering properties of a terrain, both in natural conditions and 

under the action of static loads of facilities, and dynamic loads in conditions of the 

anticipated earthquake (seismic hazard of locations); 

- Study the behaviour of structures during earthquakes of varying intensities, 

and design of earthquake-resistant structures; 

- Draft relevant regulations for the design of seismically safe structures, 

technical control of projects and rigorous control (surveillance) of construction 

works. In addition, it is also necessary to examine the safety of old structures; 

- Quality education of experts in all fields: seismology, engineering 

seismology and seismological engineering. Training of population should not be 

neglected for the proper conduct in the event of earthquakes, in order to avoid 

panic and reduce victims; and 

- Development of action plans to be used by the society, both at the state 

and local levels after the occurrence of devastating earthquakes. 

The role of aseismic construction regulations is very important because it 

provides for the protection of structures against destruction, contributes to 

minimum investment in structure protection, environmental protection, and 

avoiding human casualties. The regulations should reflect the local circumstances 

and economic strength of the state. In other words, at the international level, it is 

necessary to establish general principles of protection, and ''copying'' regulations, 

for example from Japan or USA, is certainly not recommended.    

A special attention should be paid to stricter controls of facilities exposed to 

high risk, such as nuclear plants, hydropower plants, etc., as well as structures of 

cultural and historical heritage. Therefore, in making the regulations on aseismic 

construction, a necessary synergy is needed between the relevant authorities and 

experts in the fields we have already enumerated.  

In the field of studying the behaviour of geological environment in terms of 

the influence of earthquakes, seismically effective prevention involves the 

application of current knowledge in the field of seismology, geology, engineering 

geology, which has already been discussed. The experts in engineering geology 

(geotechnicians) are responsible for studying the behaviour of top surface parts of 

the geological environment in earthquake conditions, with emphasis on the 

structure - ground interaction. So it is necessary to firstly clarify the issues of 

seismic hazard and risk, and engineering geological effects on them. Secondly, it 

is necessary to clarify the basic issues of seismic regionalization of the terrain, 

given that the engineering geological effects of the terrain, and the behaviour of 
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the terrain in conditions of dynamic loads generated by seismic waves, are a very 

important factor in the seismic prevention. This has been explained in the previous 

text.    

 

5. CONCLUSIONS 

 

- Engineering seismology, with its nature and content, provides great 

opportunities for protection against earthquakes. Engineering seismology makes 

possible the extensive use of modern scientific achievements in establishing the 

criteria for defining the level of seismic protection in all areas and stages of 

planning and design. 

- Seismic micro-regionalization, in this context, enables more reliable 

seismic parameters to be obtained and criteria for the design of structures. It also 

enables for a more complex and detailed study of seismic properties of the terrain 

and their impact on the parameters of earthquake activities. In this way it is 

possible to address the issues of seismic protection in a more reasonable and 

adequate way in the course of the design and implementation of regional, urban 

and construction plans and projects. 

- Synthetic map of seismic evaluation and engineering geological evaluation 

of terrain separates the zones according to suitability for urbanization into the 

following categories: terrain with no restriction; - terrain with minor restriction; - 

terrain with significant restriction, and – terrain unsuitable for urbanization. In this 

way, the planners are enabled when determining land use to take into 

consideration: the engineering-geological and engineering-seismic properties of 

soil resulting in a cost-effective preventive action in reducing the effects of 

earthquakes and other exogenous geodynamic processes. 

- Engineering seismology, as a science, is of great national and economic 

importance, both from the aspect of protecting population and construction cost 

increase of structures which are to be reinforced to make them resistant to 

earthquakes. Naturally, the percentage of increase in cost varies much, and it 

changes depending on the degree of intensity of seismic activity, and structure 

categories. It can be said that seismic protection increases construction costs for 

about 10% for each intensity degree from 7 to 9, which is not negligible even for 

the most developed economies. Therefore, the research for a reliable definition of 

parameters of seismic protection is required, while the cost of research is 

negligible compared to the results, both in cost-effective construction, and 

protection of the population and property. 

- Seismic protection of population, material and cultural property should 

remain a continuous process encompassing all phases of planning and design of 

urban areas and construction. In this respect, it allows for timely planning of 
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appropriate measures for faster and more efficient mitigation of damage and 

overcoming the consequences. 
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Апстракт. Рушилачки земљотреси који повремено угрожавају поједине дијелове 

површине Земље, не само што излажу сталној потенцијалној опасности људске 

животе и материјална добра, већ угрожавају цјелокупну људску активност и њен 

нормалан развој у тим подручјима. Констатована је висока сеизмичка активност на 

нашим подручјима, а утврђени су и показатељи о величинама интензитета 

земљотреса који угрожавају поједина насељена мјеста. Неоспорна је чињеница да 

се, у одређеним временским интервалима, на истом подручју, земљотреси 

обнављају, па се та подручја дефинишу као сеизмички активна. У раду су 

превентивне мјере заштите од земљотреса приказане кроз значај инжењерске 

сеизмологије (сеизмичка микрорејонизација) као мјере смањења ефеката дејства 

земљотреса на површини терена и сеизмичког ризика, а све у циљу заштите 

материјалних добара и људских живота. 

 

Кључне речи: земљотрес, интензитет, сеизмичност, рејонизација, 

микрорејонизација 

 

1. УВОД 

 

Подручје Медитерана припада групи сеизмички активних региона. У 

склопу тога, у прошлости је велики део територије бивше Југославије, па и 

Босне и Херцеговине, био изложен катастрофалним земљотресима. Многи 

градови и насеља били су изложени њиховом дејству више пута. Поменимо 

само оне који су се догодили у релативно скорој прошлости: Скопље 1963., 

Славонски Брод 1969., Бања Лука 1969., 1981., Црногорско приморје - 

Улцињ 1979., Копаоник 1983., Грахово – Книн 1986.; Мионица 1998. и 

Краљево 2010. године. Последице тих земљотреса су биле вишеструко веће 

од економске моћи тадашњих република, на чијем подручју су се догодили. 

Због тога су на отклањању последица и штета учествовале не само 

републике у саставу бивше земље већ и бројне земље и из далеких региона. 
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Економска ситуација је данас нажалост лошија, као и друге друштвене 

околности. Због свега тога је питање сеизмичности и више него актуелно.  

Познато је да човек земљотресе не може предупредити или 

елиминисати, јер су они природне појаве, везане за одређене делове земљине 

коре и одређене области. Међутим, организованим и превентивним 

деловањем, њихове негативне ефекте је могуће смањити на разумну меру. 

Због тога је неопходна константна активност, нарочито у периоду између 

дешавања земљотреса. Тим пре што нажалост, по правилу, настаје фаза 

опуштања, односно занемаривања овог питања.  

Да би ту праксу променили, неопходно је са превентивом против 

штетног дјеловања земљотреса започети већ у фази просторног и 

урбанистичког планирања и пројектовања. А то подразумева неопходност 

извођења одговарајућих сеизмолошких и инжењерско-геолошких 

истраживања, којима је могуће дефинисати инжењерско сеизмолошке 

услове на подручју тих урбаних средина. Резултати тих истраживања, 

уколико се прикажу урбанистима на разумљив начин, омогућавају да се при 

изради урбанистичких планова, увек избегну зоне са неповољним 

инжењерскогеолошким својствима. Такве средине, у условима дешавања 

јаких земљотреса, трпе највеће деформације, а самим тим и објекти 

фундирани у њима. Избегавањем таквих зона се, у великој мјери, може 

директно утицати на смањење последица од земљотреса, као и самог нивоа 

сеизмичког ризика. 

Када говоримо о заштити од земљотреса, то не подразумева апсолутну 

заштиту, обзиром да би то било економски неприхватљиво, а у случају 

најачих земљотреса и неизводљиво. Другим рјечима то значи да увијек 

остаје проблем доношења одлуке о нивоу степена заштите и економски 

прихватљивог критеријума сигурности објеката, у чему поред струке треба 

да учествује и држава, са одговарајућим прописима и инспекцијским 

инструментима. Но увек мора бити приоритет заштита живота, а тек 

потом материјалних добара. 

Исправан приступ у заштити од катастрофалних земљотреса, дакле, 

започиње урбанистичким планирањима и пројектовањима, а тек потом 

асеизмичким пројектовањима појединачних објеката. Никако није 

занемарљиво питање техничког надзора током релизације (изградње) тих 

објеката. Заштита од рушилачких ефеката земљотреса се спроводи 

уважавањем комплексних критеријума: техничког, економског, 

функционалног и др. карактера. Ефекат предузимања превентивних и 

заштитних мјера, у фази пројектовања, знатно је већи и рационалнији од 

било којих мера које се предузимају за отклањање посљедица од дејства  

земљотреса. 
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Технички прописи за пројектовање и грађење објеката у сеизмичким 

подручјима представљају веома важну мјера за заштиту од земљотреса. 

Међутим, ма колико били добри уколико се стриктно не примењују и не 

обухватају све области и фазе планирања, пројектовања и изградње, заштита 

неће бити целовита. Међутим прописи не могу директно да обухвате све 

сеизмичке утицаје од којих непосредно зависи понашање, повредљивост и 

стабилност објекта. Посебно су мањкави у области индиректних економских 

штета, које су у урбанизованим и технолошки развијеним срединама, много 

веће и теже од штета на самим грађевинским објектима. Због тога је 

потребно, поред унапређења мјера заштите у техничким прописима, 

проналазити нове садржине и форме сеизмичке заштите у свим областима 

техногене дјелатности, које могу да подигну ниво и поузданост заштите уз 

ангажовање мањих материјалних средстава и њихово правилније и 

рационалније коришћење. 

Израда сеизмолошких студија и карата, а прије свих Карте сеизмичке 

микрорејонизације, као подлоге за планирање и пројектовање, представља 

први, али и најрационалнији облик и методу сеизмичке заштите. 

Циљ Инжењерске сеизмологије, односно сеизмичке микрорејонизације 

је, да се, на основу резултата геолошких, инжењерскогеолошких (и 

хидрогеолошких), сеизмолошких, и геофизичких испитивања и 

истраживања, допринесе повећању сигурности становништва и привреде од 

штетног деловања јаких земљотреса. Синтеза резултата тих истраживања 

омогућава прибављање параметра и критеријума за рационално 

урбанистичко планирање и архитектонско-грађевинско пројектовање. 

Другим ријечима, то омогућава, као што смо већ нагласили, да се у фази 

опредељења намене површина, подручја која се, при дешавању јаких 

земљотреса, трајно деформишу искључе из грађевинске или друге 

привредне делатности. Таква подручја су на пример она која су изграђена од 

органских глина и муља, водозасићених прашинасто-песковитих депозита, 

са активним или умиреним клизишта и др. На таквим теренима се, при 

земљотресима, јављају сеизмодеформације терена, које се преносе и на 

објекте, који постају неупотребљиви и у случајевима када су димензинисани 

и изграђени да буду отпорни и на знатно веће силе од догођених.  Због те 

чињенице, у овом раду се инсистира да сеизмичка превентива почиње од 

нивоа урбанистичких планирања и пројектовања. Тек после реализације те 

фазе треба инсистирати на пројектовању појединачних сеизмички отпорних 

објеката. Ако се прескочи сеизмичка заштита у фази урбанистичких 

планирања и пројектовања онда су, по правилу, решења нерационална. То је 

очито са фотографије на сл. 1., а постоје и драстичнији примери где су 

објекти претурени или потонули у тло, без обзира што је објекат издржао 

оптерећења без конструктивних оштећења. 
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2. СЕИЗМИЧНОСТ ПОДРУЧЈА 

 

Сва досадашња проучавања сеизмичности показала су, да се на 

одређеном подручју, земљотреси обнављају, али са извесним померањем 

жаришта. Та чињеница указује да се, при сеизмичкој превентиви мора поћи 

од сеизмичности разматраног подручја. Тако ћемо и у овом раду поћи од 

тога. При томе ћемо се претежно задржати на сеизмичким својствима једног 

дела Републике Српске – Бањалучког региона.   

Према расположивим подацима, на подручју Босне и Херцеговине 

(TRKULJA, 2003.), у ХХ веку се догодило више разорних земљотреса из 

локалних жаришних зона магнитуде М5,0 са интензитетом у епицентру   Io 

 7 
o
  MCS скале, који су дати по хронолошком реду догађања (табела 1.).  

Анализом тих података (табела 1.), уочљиво је, да се, на разматраном 

подручју, догодило више разорних земљотреса са најјачим интензитетима из 

жаришних зона: Имотско, Љубиње, Трескавица, а нарочито Бања Лука што 

је видљиво и са Карте епицентара земљотреса сл. 2 и Карте сеизмогених 

зона (сл. 3). 

За изучавање сеизмичности територије Босне и Херцеговине потребна 

су познавања, поред локалних (аутохтоних) и  жаришта земљотреса са 

удаљених подручја (алохтона жаришта), која својим интензитетом могу 

угрозити изучавано подручје. Са простора других држава, најјачи 

земљотреси који су својим интензитетима угрожавали и наше подручје, а 

остваривали веће сеизмичке ефекте, хронолошки су приказани у табели 2.  

 

3. СЕИЗМИЧКА МИКРОРЕЈОНИЗАЦИЈА 

 

Сеизмолошким изучавањима која су обављена на територији бивше 

СФРЈ у другој половини прошлог века, дефинисана су сеизмички активна 

подручја у која спада и територија БиХ. У циљу смањења сеизмичке 

опасности, неопходна је стална активност, како би штетни ефекти били 

сведени на разумну меру. У овом саопштењу, су посебно разматрани 

утицаји локалних инжењерскогеолошких својстава и начину на који они 

доприносе у повећању или смањењу штета изазваних јаким земљотресима. 

Дакле полазимо од неупитне чињенице да је деловање земљотреса, на 

површини терена, веома зависно од локалних инжењерскогеолошких 

својстава терена (TRKULJA & SUNARIC, 2012). Овај утицај је зависан од 

физичкомеханичких својстава геолошке средине и својстава сеизмичке 

побуде на површини, у односу на подину. За вријеме дејства земљотреса, 

терен је изложен симултаном кретању које потиче од сеизмичких таласа, 

који од жаришта земљотреса до површине пролазе кроз основну стијенску 

масу и њихову повлату.   
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Са становишта инжењерске сеизмологије и земљотресног инжењерства 

од интереса су хоризонтална кретања терена, која изазивају основна 

сеизмичка оптерећења на конструкцијама објеката, а проузрокована су 

смичућим сеизмичким таласима. Сродно кретање настаје и од 

микросеизмичког немира, али је оно у домену слабих еластичних кретања. 

За вријеме земљотреса кретања су јака и углавном су праћена нееластичним 

понашањем тла. То ограничава могућност директног кориштења особина 

микросеизмичког немира за дефинисање параметара кретања тла, али 

помаже да се дефинише грађа од које зависи модификација амплитудног и 

фреквентног састава кретања тла за вријеме дејства јаких земљотреса. 

У зависности од динамичких својства, пре свега чврстоћа 

приповршинских слојева, сеизмички таласи при пролазу кроз њих, трпе 

промјене које могу и потпуно да промијене амплитудни и фреквентни састав 

дејства земљотреса.  

На промјене сеизмичког интензитета, услед утицаја врсте стенских 

маса, указали су многи истраживачи. Проучавајући оштећења на објектима и 

друге посљедице земљотреса на површини, у зависности од врсте стенске 

масе, (табела 3) добијене су величине прираштаја степена сеизмичког 

интензитета у зависности од физичко-механичких својстава терена. 

Упоредном анализом тих резултата, може се закључити да суштинских 

разлика у вредностима прираштаја  степена сеизмичке опасности практично 

и нема. 

 Основни инжењерско-сеизмолошки подаци за сеизмичку 

регионализацију јесу они који приказују: положаје огњишта (х,у,z), положаје 

епицентара (х,у) и интензитете земљотреса (I0 у 
0 

сеизмичке скале)
3
 на 

посматраној површини. Полазни степен сеизмичког интензитета, приказан 

на сеизмолошким картама (НЕДЕЉКОВИЋ & СУНАРИЋ, 1998) односи се на 

средње услове тла територије, а поправка се врши сеизмичком 

регионализацијом. 

Сеизмички интензитет, који се односи на ''средње геолошке услове 

тла''
4
 назива се основни (полазни) интензитет. Такво тло има сеизмичке 

карактеристике (сеизмичку импедансу) које у поступку сеизмичке 

микрорејонизације, на мањим интервалним површинама, омогућава 

корекцију основног степена сеизмичког интензитета у смислу његовог 

повећања или смањења. 

                                                 
3
 У употреби постоје различите макросеизмичке скале: MCS, MSK-64 и најновија европска  

EMS 98, које су бројчано идентични, али степени нису идентични, већ се међусобно 

разликују, што представља потешкоће. 
4
 Термин средњи услови тла је прилично недефинисан, нарочито начин на који је уважаван 

приликом израде Основне сеизмолошке карте (полазне основе за сеизмичку поправку 

приликом микрореонизације).   
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Обзиром да је подручје Бања Луке, са становишта сеизмичког хазарда 

и ризика, најзначајније не само у Републици Српској, у наредном тексту ће 

бити приказани резултати детаљних: сеизмогеолошких, 

инжењерскогеолошких и инжењерско сеизмолошких истраживања терена и 

анализе дејстава земљотреса, која су обављена за потребе сеизмичке 

микрорејонизације урбаног подручја Бањалуке (површине 35 km
2
), 

непосредно послије земљотреса од 26. и 27. октобра 1969. године. На основу 

резултата тих истраживања урађене су одговарајуће инжењерско геолошке и 

инжењерско сеизмолошке карте. Карте су рађене на топографској основи 

размере 1:10.000, а по  ''Привременим техничким прописима за грађење у 

сеизмичким подручјима из 1964.год.“, (сл.4). Иначе читаоци се о методама 

сеизмичке микрореонизације могу детаљније упознати у радовима 

неведеним у литератури: MEDVEDEV (МЕДВЕДЕВ), 1965; KANAI, 1966; SEED & 

IDRISS, 1969. 

На карти (Сл. 4) издвојене су сеизмичке зоне са различитим степенима 

сеизмичког интензитета, до којих се дошло анализом прираштаја степена 

сеизмичког интензитета у зависности од услова тла, убрзања, оштећења 

објеката и регистрација накнадних удара (афтершокова): 

а) Зона VII 1/2 MSK сеизмичког интензитета са убрзањима: amax = 80 

cm/s
2
 и коефицијентом сеизмичности  Ks = 0,03.То су стрми терени 

изграђени од флишних творевина и доломитичних кречњака преко којих 

леже делувијалне наслаге. На основу извршених инструменталних 

истраживања констатовано је, да се предоминантна периода осциловања тла 

у овој зони креће у границама од 0,10 до 0,12s. 

б) Највећи део градског подручја захвата зона VIII MSK 
сеизмичког интензитета, који је усвојен као основни сеизмички степен за 

градско подручје. Ову зону изграђују алувијални, алувијално-пролувијални 

и делувијални шљункови, суглине и неогене лапоровите глине. Mаксимална 

убрзања тла износе  amax= 140 cm/s
2
., коефицијент сеизмичноси   Ks = 0,04, а 

предоминантна периода осциловања тла је  0,28 до 0,34 s. У овој су зони 

издвојени  терени са сеизмички неповољним карактеристикама. У западном 

дијелу, то су терени Петричевца, а у јужном дијелу терени Старчевице и 

Веселог Бријега. 

в) Зона са сеизмичким интензитетом VIII 1/2 степени MSK, захвата 

сјеверозападни дио градског подручја до жељезничке станице и Бањалучког 

поља, затим део Борика, Кумсала, подручје Врбање са Адом и два мања 

подручја испод Петричевца и и друго од Српских топлица према Лаушу. 

Mаксимална убрзања тла износе amax = 190 cm/s
2
, коефицијент сеизмичности  

Ks = 0,05, а предоминантни период осциловања тла је од 0,15 до 0,23 s. 
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Од 1971. год. када је урађена Карте сеизмичке микрорејонизације, до 

данас нису рађена друга истраживања, а у међувремену су донети нови 

прописи за грађење у сеизмичким подручјима:  

 Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81, а потом 

измене и допуне до 1990.). 

 У Европи 1992. године је у примјени нова макросеизмичка скала 

ЕМС - 92., а од  1998. године ЕМС – 98, која у нашој земљи није још у 

примјени. 

При пројектовању сеизмички отпорних објеката, у нашим земљама, 

још су на снази прописи из 1981. године који су временом допуњавани, а 

исти се разликују од Европских прописа ЕВРОКОД –ЕЦ -8 - (више о овом у 

раду СУНАРИЋ & НЕДЕЉКОВИЋ, 2010).  

Имајући у виду наведено стање, посебно очекивану примену прописа 

ЕВРОКОД ЕЦ – 8, неопходно је, за потребе иновирања 

инжењерскосеизмолошких подлога и мера заштите, како Бања Луке, тако и 

других сеизмички активних подручја у Републици Српској и Србији, 

извршити допунска истраживања и установити нове подлоге сеизмичке 

микрореонизације.  До тада, значајно је напоменути да и постојеће прописе 

о сеизмичкој заштити, треба поштовати јер су сасвим оправдали своје 

постојање.  

Исправност овог става  је потврђена осматрањима приликом дешавања 

земљотреса у Краљеву 2010. године. Сви објекти који су пројектовани 

уважавајући резултате сеизмичке микрореонизације, односно пројектовани и 

изведени по прописима из 1981. године, земљотрес су ''преживели'' без 

конструктивних оштећења (СУНАРИЋ И ДР., 2012). То значи да је обавезно 

примењивати постојеће прописе, све док се не донесу нови, који треба да 

уваже и сва досадашња позитивна искуства из ове области.  

 

4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

 

Мада се у стручним круговима, често наводе констатације да су, 

савремена наука и технологија,  у могућности да изграде “суперотпорне 

конструкције”, које могу да издрже и најаче земљотресе. То становиште 

нарочито истичу грађевински инжењери, ипак се при таквим изјавама 

пренебрегава чињеница, да су стенске масе, на којима се граде ти објекти, 

веома деформабилне. Пластичне деформације и ломови стенских маса, се 

дешавају код свих земљотреса јачих интензитета, а самим тим и на 

објектима фундираним у таквим срединама. Због тога се савремена 

сеизмичка превентива мора одвијати у следећих неколико праваца: 

 изучавања сезимичког хазарда локације; 
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 изучавања инжењерскогеолошких својстава терена, како у 

природним  

 условима, тако и под деловањем статичког оптерећења од објеката, и 

динамичког оптерећења у условима дешавања очекиваног земљотреса 

(сеизмичког хазарда локације); 

 изучавања понашања конструкција у условима дешавања земљотреса 

различитих интензитета и пројектовање сеизмички отпорних конструкција; 

 израда одговарајућих прописа за пројектовање сеизмички сигурних 

објеката, техничка контрола пројеката и  ригорозна контрола (надзор) над 

извођењем грађевинских радова. Поред тога је неопходна и провера 

сигурности старих објеката; 

 школовање (образовање) квалитетних стручњака из свих области које 

краће зовемо: сеизмологија, инжењерска сеизмологија и земљотресно 

инжењерство. Никако не треба занемарити и обуку становника у циљу 

адекватног понашања у случају дешавања земљотреса ради избегавања 

панике и смањења жртава и 

 израда планова деловања друштвене средине, како на државном, тако 

и локалном нивоу, након дешавања разорних земљотреса.  

Улога прописа за асеизмичку изградњу је веома значајна јер обезбеђује 

заштиту објеката од рушења, односно доприноси улагању минималних 

средстава за заштиту објеката, доприноси избегавање људских жртава и 

заштиту животне средине. Те прописе је неопходно прилагодити локалним 

околностима и економској снази државе. Другачије речено на међународном 

нивоу је неопходно утврдити опште принципе заштите, а никако није 

препоручљиво ''преписивати'' прописе на пример из Јапана или САД.   

Посебно је неопходна ригорозна контрола објеката високог ризика: 

нуклеарних постројења, хидроенергетских и сл. објеката, као  и објеката 

културно-историјске баштине. У доношењу прописа о асеизмичкој 

изградњи, због тога је неопходно да учествују, поред органа власти и 

компетентни стручњаци из области које смо раније побројали.  

У домену изучавања понашања геолошке средине у условима деловања 

земљотреса, успешна сеизмолошка превентива подразумева примену 

савремених сазнања из области сеизмологије, геологије, инжењерске 

геологије, о чему је већ било речи. Стручњаци инжењери геологије 

(геотехничари) су задужени за изучавање понашања приповршинских 

делова геолошке средине, и у условима дешавања земљотреса, са освртом на 

интеракцију објеката и терена. Дакле неопходно је, најпре разјаснити 

питања сеизмичког хазарда и ризика и инжењерскогеолошких утицаја на 

њих. Потом је неопходно да се разјасне основна питања сеизмичке 

реонизације терена, обзиром да су инжењерскогеолошки утицаји терена, 

односно понашање  терена у условима динамичких оптерећења изазвних 
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сеизмичким таласима, веома значајан фактор при сеизмичкој превентиви. То 

је такође објашњено у претходном тексту.   

 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Инжењерска сеизмологија, по природи и садржају, пружа велике 

могућности за заштиту од земљотреса. Она омогућава широку примјену 

савремених научних достигнућа у формирању критеријума за дефинисање 

нивоа сеизмичке заштите у свим областима и фазама планирања и 

пројектовања. 

Сеизмичка микрорејонизација, у том склопу, омогућава добијање 

поузданијих сеизмичких параметара и критеријума за пројектовање објеката. 

Она такође омогућава комплексније и детаљније проучавање 

сеизмогеолошких карактеристика терена и њихов утицај на параметре 

дејства земљотреса. На овај начин могуће је проблеме сеизмичке заштите 

адекватније и рационалније рјешавати при изради и реализацији просторних, 

урбанистичких и грађевинских планова и пројеката. 

Синтезна карта сеизмичког и инжењерскогеолошког вредновања 

терена, издваја зоне према подобности за урбанизацију на следеће 

категорије:  - терени без ограничења; - терени са незнатним ограничењима; - 

терени са знатним ограничењима и - терени неповољни за урбанизацију. На 

тај начин се урбанистима – планерима омогућава да у одређивању намене 

површина уважавају: инжењерско-геолошка и инжењерско-сеизмолошка 

својства тла чиме се постиже рационално (превентивно) деловање у 

смањењу ефеката земљотреса и других егзогених геодинамичких процеса. 

Инжењерска сеизмологија, као наука, има велики национално – 

економски значај, како са аспекта заштите становништва, тако и 

поскупљења трошкова грађења објеката, који се ојачавају да би били 

отпорни према земљотресима. Природно, проценат поскупљења је врло 

различит, а мијења се у зависности од степена интензитета сеизмичке 

активности, али и категорије објекта. Грубо се може рећи да сеизмичка 

заштита поскупљује изградњу за око 10% за сваки степен од 7-9
0
, што није 

занемарљиво ни за најразвијеније економије. Због тога су истраживања за 

поуздано дефинисање параметара сеизмичке заштите, обавезна, а њихова 

цена је занемарљива у односу на резултате, како у рационалној изградњи, 

тако и заштити становништа и добара. 

Сеизмичка заштита становништва, материјалних и културних добара, 

треба да буде континуалан процес, који обухвата све фазе планирања и 

пројектовања урбаних средина и грађења објеката. У вези са тиме она 

омогућава благовремено планирање одговарајућих мјера за брже и 

ефикасније отклањање штета и савладавање проузрокованих посљедица. 
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Abstract. The ore zone  Blagojev kamen (hereinafter the OZBK) spreads from the Danube, 

in the north, to Debeli Lug in the south, a length of over 30 kilometers and a width of 5 to 10 

kilometers. The OZBK borders with the granodiorite complex of the Hercynian age in the 

west and the crystalline schists of the II group (gneisses, amphibolites) and andesites of the 

Upper Cretaceous age in the east. Andesites are represented along the southeastern border of 

the OZBK where the copper and gold deposits of the Mine Majdanpek were discovered. 

According to their origin, three types of gold mineralization in quartz veins are 

separated (BUGARIN 1993, BUGARIN ET AL., 2008): the syngenetic mineralization, 

epigenetic mineralization and epigenetic-syngenetic mineralization. Tungsten (scheelite is 

the main mineral) is probably the product of syngenetic mineralization in marble lenses 

during the metamorphic processes which arose later during the evolution of younger 

orogenic phases. The gold content in these veins is up to 6 g/t. 

The OZBK occupies a large area with a small degree of exploration. Four zones are 

spatially separated in the OZBK. The Zone 1 is at the last place compared to the other 

three in terms of gold concentration as well as the other minerals of economic 

significance. The Zone 3 presents the richest facies with gold within the quartz veins in 

relation to the whole OZBK which was explored until now. Within it, three deposits were 

discovered as follows: Čubera, Santa Barbara and Grabova River. 

The result considering the potentiality of gold and other useful components within 

the OZBK presented in this paper is the proposal of further explorations of a certain (or 

more) sites. In the Zone 3, the following deposits should be explored: the deposit Santa 

Barbara (to the north and south); the deposit Grabova River (in the direction of the 

Todorova River and the Open Pit Majdanpek); the andesite breakthroughs in the southern 

part (in the polymetallic mineralization type of the North Mining District); the structural 

zones within epidotic-chlorite-schists with quartz bands; the plagiogranites in the area in 

the far south of the mentioned facies (between the Grabova River and Todorova River). 

The Zone 2 should be explored in the south of the existing works in the direction of 

Marko’s Tavern and graphitic schists in the area Brodica-Čubera. In the Zone 4, a 

continuation of polymetallic mineralization (type of the North Mining District) should be 
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expected. The Zone 1 is the least interesting for explorations (although it cannot be 

completely ruled out) regarding to the concentrations of gold and other minerals of 

economic significance. 

 
Keywords: gold content, quartz veins, ore zone Blagojev kamen, scheelite, singenetic 

mineralization, epigenetic mineralization 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The OZBK spreads from the Danube, in the north, to Debeli Lug in the south, 

a length of over 30 kilometers and a width of 5 to 10 kilometers. The OZBK borders 

with the granodiorite complex of the Hercynian age in the west and the crystalline 

schists of the II group (gneisses, amphibolites) and andesites of the Upper 

Cretaceous age in the east. Andesites are represented along the southeastern border 

of the OZBK where the copper and gold deposits of the Mine Majdanpek were 

discovered (BUGARIN ET AL, 2012, BUGARIN & MAKSIMOVIĆ, 2012). 

The basis of the OZBK was built by the vendcambrian volcanogenic-

sedimentary formation metamorphosed in facies of actinolitic, sericitic, epidotic 

and chlorite schists. Within this formation, numerous quartz wires were found 

with different degrees of mineralization with gold, scheelite, polymetallic minera-

lization, then the breakthroughs of gabbro rocks, plagiogranites and andesites. 

Explorations together with the exploitation of goldbearing quartz veins and 

carbonate lenses with scheelite and gold, started at the beginning of the last 

century in the following intervals: 1933-1940, 1949-1963, 1987-1999. Total 

amounts of gold from the mentioned period are about 5,000 kg, and tungsten 

about 1,300 t. 

Regarding tungsten (scheelite is the main mineral), it is probably the 

product of syngenetic mineralization in marble lenses during the metamorphic 

processes which arose later during the evolution of younger orogenic phase. The 

gold content in these veins is up to 6 g/t. 

 

 

2. TYPES OF GOLD MINERALIZATION IN THE ORE  

ZONE BLAGOJEV KAMEN 

 

In the OZBK, within the genetic-metallogenic studies (according to their 

origin), three types of gold mineralization are separated in quartz veins 

(BUGARIN, 1993): 

a) Syngenetic mineralization occurred during formation the vendcambrian 

volcanogenic-sedimentary formations and magmatic-metamorphic processes that 

occurred in this formation. 
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b) Epigenetic mineralization, formed subsequently due to the process of 

younger phases of  magmatism, especially during the Alpine metallogenic epoch, 

which is considered to be the most productive in terms of formation the copper and 

gold deposits in the region of Eastern Serbia, and therefore in the area of OZBK. 

c) Epigenetic-syngenetic mineralization, formed in the process of 

remobilization during the Alpine metallogenic epoch. This type of mineralization is 

of economic importance in terms of gold, and it is the most common along the 

eastern area of OZBK. 

 

3.  SPATIAL  DISTRIBUTION OF QUARTZ VEINS AND THEIR 

POTENTIALITY 

 

Within the OZBK, four zones of FACIES are clearly separated (Figure 1) 

where a certain regularity is observed in terms of gold content and other elements of 

economic interest  (BUGARIN, 1991; BUGARIN & AND SLAVKOVIĆ, 2006; 

BUGARIN ET AL., 2008): 

1. West Zone, whose basic fundament is represented by actinolitic schists, 

is spatially situated in a form of  “belt”, structurally separated, has spreading 

direction of  N-S as the OZBK, and along the west side bordering with the 

Hercynian granites; 

2. Zone of metamorphosed volcano-sedimentary schists and biotite 

enriched with biotite and sericite; 

3. Zone of chloritic-sericitic-epidotic facies of schists; 

4. Zone of crystalline schists facies of the II group (gneisses and 

leptiynolites) which are a continuation of the previous zone (Zone 3), within 

which is partly the copper deposit Majdanpek was partly formed. 

 

 

4.  RESULTS OF EXPLORATION AND DISCUSSION 

 

4.1. West zone (actinolitic schists) 

 

Quartz veins within this facies are many with small thickness, often grouped 

in the form of chaplets along structural zones with thickness 1-5 m, and extend 

several hundred meters with frequent interruptions, or wedging both by fall and 

spreading. Gold content ranges from 0 to 2.5 g/t. 

No drilling or mining works have been performed until now within this 

facies. From prospection works, a trench was developed in some places in certain 

quartz veins and taking a dry slick. The results of these tests indicate that the gold 

content ranges from 0.2 to 2.5 g/t. 
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Quartz veins are mainly sterile; mineralization is concentrated around the 

rim of quartz veins, mainly pyrite and gold. Typically the sterile quartz veins are 

easily identified by appearance and structure; they are whitish in color, compact, 

without limonitization. These quartz veins are present both along the foliation of 

actinolitic schists and structural zones in the form of bands building a structure 

similar to a “cake”. The undefined in the said actinolitic facies is the gold content 

within the structural zone what means all inserts within the structural zone. 

 
 

 
 

Figure 1. Metallogenetic map of the ore zone Blagojev kamen 

Слика 1. Метaлогенетскa кaртa рудне зоне Блaгоjев кaмен 
1 - West zone (actinolitic schists); 2 - Zone of metamorphosed schists with biotite and sericite;  

3 - Chloritic-sericitic-epidotic facies of schists; 4 - Crystalline schists of the II group; A, 

B, E, F, G, H-deposits W± Au, Ag; C, D, I, J- deposits W± Au, Ag; ▄ - Cu deposits 

1= Зaпaднa зонa (aктинолитски шкриљци); 2= Зонa метaморфисaних шкриљaцa са биотитом 

и серицитом; 3= Хлоритско-серицитско-епидотска фација шкриљаца; 4= Кристаласти 

шкриљци II групе; A, B, E, F, G, H= лежишта W± Au, Ag; C, D, I, J= лежишта W± Au, Ag; 

▄= лежишта Cu. 
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In these zones, which may in some cases have the thiockness of up to 15 

m, the gold content can be expected over one gram per ton of mineralized mass 

and that as a result of metamorphic processes which performed a remobilization 

and predeposition of mineral component. These structures are favorable collector 

for subsequent enrichment of mineral component. 

 

4.2  Zone of metamorphosed volcano-sedimentary schists and biotite 

enriched with biotite and sericite 

 

Zone of metamorphosed volcano-sedimentary schists and biotite enriched 

with biotite and sericite relies on previous, similar form in terms of spreading and 

is characterized with scheelite, which was exploited for about 15 years. The 

environment in which scheelite concentrate are marble (carbonate) lenses, where 

the content of WO3 is around 0.4%, and the gold content up to 6 g/t. 

This zone was explored in detail in the area (where the ore districts are 

indicated that are divided by the river Veliki Pek) of about 1 km along the strike 

by thickness and depth to the level of the river Veliki Pek, i.e. about 80 km from 

the highest point of defined exposure of mineralized veins. It should be borne in 

mind that the quartz veins with gold without scheelite are stated in addition to 

carbonate lenses. Thickness of carbonate lens ranges from 1 to 15 m, by strike up 

to 60 meters, and by depth 30-40 m. 

Quartz veins with gold occur as beads within the mining structure, as well 

as individual quartz veins striking over 100 m, with discontinuity both by strike 

and fall. 

In this zone there is a significant higher number of whitish quartz veins 

(the thickness of which, on average, rarely exceeds 0.5 m). According to the 

personal judgment, they are represented in significantly higher percentage 

compared to the mineralized quartz veins. 

The characteristic for this formation zone is that along the border with the 

following formation to the east the breakthroughs of andesites of Cretaceous age 

are stated, which are considered to be a holder of epigenetic mineralization. It can 

also indicate the polymetallic mineralization of the type Čoka Marin, where the 

gold content ranges over 15 g/t of ore and size is over 1x10
6
 t of ore. Testing in 

the next formation zone indicate partly to this type of mineralization which has 

better predispositions for this type of mineralization. 

 

4.3.  Zone of chloritic-sericitic-epidotic facies of shists 

 

This zone presents the “richest” facies with gold within the quartz veins in 

relation to the whole OZBK which was explored until now. Within it, three 

deposits were discovered as follows: Čubera, Santa Barbara and Grabova River. 
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Within this zone, owing to the presence of chlorite schists, the epigenetic 

processes of the alpine phase had a considerable influence in remobilization of 

mineral components both the syngenetic and epigenetic, depositing along the 

cataclasis of quartz veins of syngenetic origin the gold and other associated 

minerals. 

Spatially the aforementioned deposits are very close to the Timok 

Magmatic Complex (TMC) whose product is the porphyritic copper and gold 

deposit Majdanpek, and which is located about 6 km from the Grabova River.  

The fact points out to the confirmation of this theory that during 1990, in 

stripping, in the periphery of the South Mining District of copper in Majdanpek, 

exactly the same quartz veins (within schists) were stated with the same 

mineralization and approximate gold content as in the Grabova River. Pb isotopic 

tests have shown that it is the same age of mineralization or that they were formed 

from hydrothermal solutions during the Alpine metallogenic epoch. 

The fact points out for confirmation of this theory that during 1990, when 

the discovery, in the periphery of the Southern districts of copper in Majdanpek 

ascertained (within shales) exactly the same quartz wire with the same 

mineralization and approximate gold content as the Grabovoj say. The Pb isotopic 

tests have shown that it is the same age of mineralization, created from 

hydrothermal solutions during the Alpine metallogenic epoch. 

Exploration degree of this zone is quite small because the carried out 

investigation until now are also the exploitation (BUGARIN AND TRUJIĆ, 2006; 

BUGARIN & SLAVKOVIĆ, 2006). That is, in the area of the OZBK there were no 

frontal explorations, but partial, i.e. when the goldbearing vein was discovered, it 

was explored as long as there was economic justification. Generally speaking, 

maximum amount of which was explored from the OZBK did not exceed 35,000 t 

ore/year. 

The deposit Santa Barbara by striking was explored about 0.5 km along 

width of 150 m and at depth of about 110 m, i.e. to the level 270 (level of the 

asphalt road Kučevo-Majdanpek). The deposit  Grabova River by striking was 

defined about 800 m, by width of about 100 m and at depth of 80 m. Continued 

exploration by striking and laterally was not done in detail. According to the 

authors, this deposit is the richest in the OZBK with gold and richer parties of 

quartz veins with gold and poly metals should be expected in continuation of the 

south zone, in a direction of the Todor River and the open pit Majdanpek. 

It should be borne in mind that the south continuation of the structure is 

dislocated by the tectonic structure that divides the operating structure into two 

parts with the opposite fall of the explored structure or the position of existing 

mining operations. 

In addition to the quartz veins rich with gold, a potentiality could be 

expected in the andesite breakthroughs in the south part, and polymetallic 
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mineralization of the type North Mining District such as Dolovi, Tenka, Starica, 

Čoka Marin (BUGARIN, LJUBOJEV AT AL, 2008). Certain structural zones are  

potential within choloritic-epidotic schists with quartz b ands, where the gold 

content can reach over 1 g/t, and thickness ranges from 5-10 m, while the striking 

could be expected several hundred meters (BUGARIN AND TRUJIĆ, 2006). 

Next potentiality of this facies in terms of gold can be expected in 

plagiogranites that are represented in the area between the Grabova River and 

Todorova River in the far south of the mentioned facies. It should be borne in 

mind that plagiogranites are located near the quartz veins that have a high content 

of gold. It is not rare to find in plagiogranites lenses of quartz veins with the gold 

content over 20 g/t of ore (corridor 424 which connects the incline 394 in 6 rows). 

Plagiogranite with the general striking NW-SE, subvertical, extremely 

cataclasistic with different degree of mineralization, mostly fine grained pyrite 

with partial veins of galena and sphalerite. With the increasing presence of 

polymetallic minerals, the content of Au increases. In general, the mineralization 

within plagiogranites is in the form of impregnations whose spatial distribution 

has not been sufficiently studied until now to conclude the certain regularities of 

spatial distribution in terms of content variations the useful components within 

plagiogranites. Contents of gold from mining operations, which have cut off one 

dyke of plagiogranites, ranges around 0.5 g/t, while the oscillations of individual 

samples pass over 3 g/t gold. 

It should keep in mind that there are macroscopic two types in 

plagiogranites as folows: pink plagiogranites with less present mineralization and 

who are considered economically uninteresting in terms of gold, and light 

yelowish with less shade of pink pigment of impurities, with the content of SiO2 

over 85%, which may be economically interesting in terms of the content of gold, 

particularly in the kaolinizated parties. Thus types are represented in the southpart 

of the deposit Grabova River. 

In addition to the aforementioned lithological members of this formation, 

the authors are of the opinion that in the south part of this formation the necessary 

investigation (primarily geophysical) should be done in order to define and detect 

favorable structures to develop one structural drillhole of about 500-800 m. 

Because the metalogenetic studies of this area suggest the possibility of porphyry 

or polymetallic mineralization as the product of the immediate vicinity the 

porphyry copper deposit Majdanpek. 

 

4.4. Zone of facies of crystalline schists  II group 

 

Zone of facies of crystalline schists II group (gneisses and leptynolites) is a 

continuation of the previous zone (Zone 3), within which the porphyry copper 

deposit Majdanpek is partly formed. This area was very studied, especially in the 
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west of the North Mining District of Majdanpek in the direction of the north to the 

Danube. 

It is necessary to consider the location on this part of a structural drillhole, 

depth up to 600 m. Before drilling, extensive observations and analysis of 

metallogenic characteristics of this area are required by experts, followed by the 

application of geophysical studies in order to consider the possibilities of deep 

exploration drilling within the potential area or location. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

The area of OZB is obviously large with a small degree of exploration in 

relation to the area of zones with favorable metallogenetic characteristics in which 

the presence of gold and other metals has significantly increased. 

The degree of potentiality of gold and other useful components within 

RZBK was separated by zones, which greatly facilitates the further strategy and 

metallogenic understanding of the potentiality of future researchers: 

Zone 1 is in the last place compared to the other three, in terms of gold 

concentration and other minerals of economic significance. In any case, it cannot 

be entirely dismissed as uninteresting for investigation, especially when it comes 

to the aforementioned structural zones in the form of bands and with greater 

thickness. 

Zone 2 should be explored in the south of the existing works in the 

direction of Marko's Taver both the quartz veins and andesite breakthroughs and 

the surrounding environments with the embedded andesites. Also, we think that 

we should pay attention to the graphitic schists (area Brodica-Čubera) that 

sporadically occur, and it is known that they are a convenient collector for the 

gold concentration in this case for epigenetic processes of concentration. 

Zone 3: The deposit Sainta Barbara needs to be explored to the north and 

south, because in these directions seriously investigations have never been. The 

deposit Grabova River should be explored in the direction of the Todorova River 

and open pit Majdanpek and richer parties of quartz veins with gold and 

polymetals should be expected. Potentiality should be expected both in andesite 

breakthroughs in the south part, in polymetallic mineralization of type North 

Mining District such as Dolovi, Tenka, Starica, Čoka Marin. Some structural 

zones are also potential within the chloritic-epidotic schists with quartz bands. 

Next potentiality of this facies in terms of gold can be expected in plagiogranites 

that are represented in the area between the Grabova River and Todorova River in 

the far south of the mentioned facies. Kaolinizated parties plagiogranites in the 

south part of the deposit Grabova River are economically uninteresting in terms of 

gold. In the south part of this formatiuon, the investigations should be done 
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(primarily geophysical) in order to define and detect favorable structures to 

develop one structural drillhole of about 500-800 m. 

In the Zone 4 should, a continuation of polymetallic mineralization should 

be expected which was identified in the North Mining District, and which has 

more types of mineralization: pyrite, polymetallic, porphyry, where, in addition to 

copper, gold and silver  are the main economic component. 

Lithologic members with an assessment the degree of gold concentrate and 

forecasting degree of mineralization in the area of OZBK are separated with a 

high percentage of accuracy, what facilitates further access to the study. 

A correlation is indicated of mineralization with the porphyry copper 

mineralization, what in metalogenetic significance is an important approach in 

future exploration of the entire zone. 

The authors are of the opinion that the location (or locations) should be 

selected for which a detailed study of the potentiality of certain locality  has to be 

developed from which a project of exploration will result by the principle of 

gradual and mineralization the future explorations and applied methods. 
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Претходно научно саопштење 

 

ПОТЕНЦИJAЛНОСТ ПРИМAРНИХ ЛЕЖИШТA ЗЛAТA  

У РУДНОJ ЗОНИ БЛAГОJЕВ КAМЕН (СРБИЈА) 
 

МИЛЕ БУГAРИН
1
 И МИЛЕНКО ЉУБОJЕВ

1 

 

1
Институт зa рудaрство и метaлургиjу Бор, Зелени булевaр 35, Србија 

E mail: mile.bugarin@irmbor.co.rs 
 

 

Апстракт: Руднa зонa Блaгоjев кaмен (у дaљем тексту РЗБК) простире се од Дунaвa, 

нa северу, до Дебелог Лугa, нa jугу, дужине преко 30 километара, a ширине од 5 до 10 

километара. РЗБК грaничи се са грaнитоидним комплексом херцинске стaрости нa 

зaпaду и сa кристaлaстим шкриљцимa II групе (гнajсеви, aмфиболити) и aндезитимa 

горњокредне стaрости на истоку. Aндезити су зaступљени дуж jугоисточне грaнице 

РЗБК у коjимa су откривенa лежиштa бaкрa и злaтa Рудникa Мajдaнпек. 

По нaчину постaнкa издвојена су три типa минерaлизaциjе злaтa у квaрцним 

жицaмa (БУГAРИН, 1993; BUGARIN ET AL., 2008): сингенетскa минерaлизaциja, 

епигенетскa минерaлизaциja и епигенетско-сингенетскa минерaлизaциja. Волфрaм 

(шелит jе глaвни минерaл) jе веровaтно продукт сингенетске минерaлизaциjе у 

мермерним сочивимa у време метaморфних процесa коjи су кaсниjе нaстaли током 

еволуциjе млaђих орогених фaзa. Сaдржaj злaтa у овим жицaмa креће се до 6 g/t. 

РЗБК заузима велику површину сa мaлим степеном истрaжености. Просторно 

у РЗБК издвојене су 4 зоне. Зона 1 jе нa последњем месту у односу нa преостaле три 

у погледу концентрaциjе злaтa кaо и других минерaлa од економског знaчaja. Зона 3 

предстaвљa нajбогaтиjу фaциjу сa злaтом унутaр квaрцних жицa у односу нa целу 

РЗБК коja jе до сaдa истрaживaнa. У оквиру ње откривенa су три лежиштa и то 

Чуберa, Светa Бaрбaрa и Грaбовa рекa.  

Резултат разматрања потенцијалности злaтa и других корисних компоненти 

унутaр РЗБК приказаних у овом раду је предлог даљих истраживања одређеног 

(или више) локaлитетa. У зони 3 треба истраживати лежиште Светa Бaрбaрa (у 

прaвцу северa и jугa); лежиште Грaбовa рекa (у прaвцу Тодорове реке и копa 

Мajдaнпек); aндезитске пробоjе у jужном делу (у полиметaличноj минерaлизaциjи 

типa Северног ревирa; структурне зоне унутaр хлоритско-епидотских шкриљaцa сa 

трaкaмa квaрцa; плaгиогрaните на простору нa крajњем jугу поменуте фaциjе 

(између Грaбове реке и Тодорове реке). Зону 2 требa истрaживaти jужно од постоjе-

ћих рaдовa у прaвцу Мaркове крчме и у графитичне шкриљце у подручjу Бродицa-

Чуберa. У зони 4 требa очекивaти нaстaвaк полиметaличне минерaлизaциjе (типа 

Северни ревир) где су (поред бaкрa) злaто и сребро глaвнa економскa компонентa. 

Зона 1 jе нaмање интересантна за истраживања (иако се не може потпуно одбaцити) 

у погледу концентрaциjе злaтa кaо и других минерaлa, од економског знaчaja.  
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Кључне речи: сaдржaj злaтa, квaрцне жице, Рудна зона Благојев камен, шелит, 

сингенетска минерализација, епигенетска минерализација 

 

1. УВОД 

 

РЗБК простире се од Дунaвa, нa северу, до Дебелог Лугa, нa jугу, дужине 

преко 30 километара, a ширине од 5 до 10 километара. Нa зaпaдноj стрaни 

РЗБК грaничи се грaнитоидним комплексом херцинске стaрости, a сa источне 

кристaлaстим шкриљцимa II групе (гнajсеви, aмфиболити) и aндезитимa 

горњокредне стaрости. Aндезити су зaступљени дуж jугоисточне грaнице 

РЗБК у коjимa су откривенa лежиштa бaкрa и злaтa Рудникa Мajдaнпек. 

Основa РЗБК изгрaђенa jе од вендкaмбриjске вулкaногено-седиментне 

формaциjе метaморфисaне у фације aктинолитских, серицитских, 

епидотских и хлоритских шкриљaцa. Унутaр ове формaциjе констaтовaне су 

броjне квaрцне жице рaзличитог степенa орудњености злaтом, шелитом, 

полиметaличном минерaлизaциjом, зaтим, пробоjимa гaброидних стенa, 

плaгиогрaнитa и aндезитa. 

 Истрaживaњa зajедно сa експлоaтaциjом злaтоносних квaрцних жицa 

и кaрбонaтних сочивa сa шелитом и злaтом, почињу почетком прошлог векa 

у следећим временским интервaлимa: 1933-1940 год., 1949-1963. год., 1987-

1999. год. Укупне количине злaтa из поменутих периодa износе око 5.000 kg 

a волфрaмa око 1.300 тона. 

Што се тиче волфрaмa (чиjи jе глaвни минерaл шелит), веровaтно jе 

продукт сингенетске минерaлизaциjе у мермерним сочивимa у време 

метaморфних процесa коjи су кaсниjе нaстaли током еволуциjе млaђих 

орогених фaзa. Сaдржaj злaтa у овим жицaмa креће се до 6 g/t. 

 

 

2. ТИПОВИ МИНЕРAЛИЗAЦИJЕ ЗЛАТА У РУДНОЈ ЗОНИ  

БЛАГОЈЕВ КАМЕН 

 

Унутaр РЗБК, у оквиру генетско-метaлогенетских изучaвaњa (према 

нaчину постaнкa), издвојена су три типa минерaлизaциjе злaтa у квaрцним 

жицaмa (БУГAРИН, 1993): 

a) Сингенетскa минерaлизaциja, нaстaлa током ствaрaњa вендкaмбриjске 

вулкaногено-седиментне формaциjе и мaгмaтско-метaморфних процесa 

коjи су се дешaвaли у тоj формaциjи. 

b) Епигенетскa минерaлизaциja, ствaрaнa нaкнaдно услед процесa млaђих 

фaзa мaгмaтизмa, нaрочито зa време aлпиjске метaлогенетске епохе, зa коjу 

се смaтрa дa jе нajпродуктивниja у погледу формирaњa лежиштa бaкрa и 

злaтa нa просторимa источне Србиjе, a сaмим тим и нa простору РЗБК. 
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c) Епигенетско-сингенетскa минерaлизaциja, нaстaлa у процесу 

ремобилизaциjе током aлпиjске метaлогенетске епохе. Овaj тип 

минерaлизaциjе jе од економског знaчaja у погледу злaтa и нajзaступљениjи jе 

дуж источног просторa РЗБК. 

 

 

2. ПРОСТОРНA РAЗМЕШТЕНОСТ КВAРЦНИХ ЖИЦA И  

ЊИХОВA ПОТЕНЦИJAЛНОСТ 

 

Унутaр РЗБК jaсно су издвоjене четири зоне ФAЦИJA (слика 1) у 

коjимa се зaпaжa одређенa зaконитост у погледу сaдржaja злaтa и других 

елеменaтa од економског знaчaja (БУГAРИН, 1991; БУГAРИН И СЛAВКОВИЋ, 

2006; BUGARIN ET AL., 2008): 

1. Зaпaднa зонa, чиjи основни фундaмент предстaвљajу aктинолитски 

шкриљци, просторно jе смештенa у виду „поjaсa“, jaсно је структурно 

издвоjенa, имa прaвaц пружaњa С-J кaо РЗБК, a дуж зaпaдне стрaне грaничи 

се херцинским грaнитимa; 

2. Зонa метaморфисaних вулкaногено-седиментних шкриљaцa 

обогaћенa биотитом и серицитом; 

3. Зонa хлоритско-серицитско-епидотске фaциjе шкриљaцa; и 

4. Зонa фaциjе кристaлaстих шкриљaцa II групе (гнajсеви и 

лептинолити) коjи су нaстaвaк претходне зоне (зонa 3) унутaр коjе jе делом 

формирaно порфирско лежиште бaкрa Мajдaнпек. 

 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

 

4.1. Зaпaднa зонa (aктинолитски шкриљци) 

 

Квaрцне жице унутaр ове фaциjе су броjне, мaлих су моћности, често 

су груписaне у виду броjaницa дуж структурних зонa коjе су моћне 1-5 m, a 

пружajу се више стотинa метaрa сa честим прекидимa, односно исклињaвajу 

кaко по пaду тaко и по пружaњу. Сaдржaj злaтa се креће од 0 до 2,5 g/t. 

У оквиру ове фaциjе до сaдa нису обaвљaнa никвaквa бушењa нити 

рудaрски рaдови. Од проспекциjских рaдовa, местимично jе изрaђивaн 

рaскоп нa одређеним квaрцним жицaмa и узимaње сувог шлихa. Резултaти 

тих испитивaњa укaзуjу дa се сaдржaj злaтa креће у интервaлу од 0,2 до 2,5 

g/t. 

Квaрцне жице су, углaвном, стерилне, минерaлизaциja jе 

сконцентрисaнa по ободу квaрцних жицa и то, углaвном, пирит и злaто. 

Кaрaктеристично jе дa се стерилне квaрцне жице лaко препознajу по изгледу 
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и структури, млечнобеле су боjе, компaктне, без лимонитизaциjе. Овaкве 

квaрцне жице су присутне кaко дуж фолиjaциjе aктинолитских шкриљaцa 

тaко и у структурним зонaмa у виду трaкa грaдећи структуру нaлик нa 

„торту“. Оно што jе остaло недефинисaно у поменутоj aктинолитскоj фaциjи 

jесте сaдржaj злaтa унутaр структурне зоне, знaчи свих уметaкa унутaр 

структурне зоне. 

У тим зонaмa, коjе могу у поjединим случajевимa бити моћне и до 15 

m, може се очекивaти сaдржaj злата и изнaд jедног грaмa по тони орудњене 

мaсе и то кaо последицa метaморфних процесa коjи су извршили 

ремобилизaциjу и предепоновaње минерaлне компоненте. Те структуре су 

повољaн колектор зa нaкнaдно обогaћење минерaлне компоненте. 

 

4.2. зонa метаморфисаних вулканогено седиментних шкриљаца 

обогаћена биотитом и серицитом 

 

Зонa метaморфисaних вулкaногено-седиментних шкриљaцa обогaћенa 

биотитом и серицитом се нaслaњa нa претходну, сличне jе форме у погледу 

простирaњa и кaрaктеристичнa jе што се jедино, у њоj, зa сaдa, нaлaзи шелит 

коjи jе експлоaтисaн око 15 годинa. Срединa у коjоj се концентрише шелит 

су мермернa (кaрбонaтнa) сочивa, где се сaдржaj WО3 креће око 0,4%, a 

сaдржaj злaтa до 6 g/t. 

Овa зонa jе детaљно истрaженa у простору (где су нaзнaчени рудни 

ревири коjе дели рекa Велики Пек) од око 1 km по пружaњу, 0,5 km по 

моћности и по дубини до нивоa Великог Пекa, тj. око 80 m од нajвише тaчке 

нa коjоj jе дефинисaн издaнaк орудњених жицa. Требa имaти нa уму дa су 

поред кaрбонaтних сочивa констaтовaне и квaрцне жице сa злaтом без шелитa. 

Моћност кaрбонaтних сочивa креће се од 1 до 15 m, по пружaњу простиру се 

и до 60 m, a по дубини 30-40 m. 

Квaрцне жице сa злaтом jaвљajу се кaо броjaнице унутaр рудне 

структуре, кaо и поjединaчне квaрцне жице чиjе се пружaње простире и 

преко 100 m, сa дисконтинуитетом кaко по пружaњу тaко и по пaду. 

У овоj зони присутaн jе знaтно већи броj млечнобелих квaрцних жицa 

(чиja дебљинa, у просеку, ретко прелaзи 0,5 m). Премa личноj процени, 

зaступљене су у знaтно већем проценту у односу нa орудњене квaрцне жице. 

Оно што jе кaрaктеристично зa ову формaциону зону jесте дa су дуж 

грaнице сa следећом формaциjом у прaвцу истокa констaтовaни пробоjи 

aндезитa кредне стaрости, коjи се смaтрajу носиоцем епигенетске 

минерaлизaциjе. То може дa укaзуjе и нa минерaлизaциjу полиметaличне 

минерaлизaциjе типa Чокa Мaрин, где се сaдржaj злaтa креће преко 15 g/t 

руде, a величине jе преко 1x10
6
 t руде. Нa тaкaв тип минерaлизaциjе укaзуjу 
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делом и испитaвaњa у нaредноj формaционоj зони коja имa боље 

предиспозициjе зa тaкaв тип орудњењa. 

 

4.3. Зонa хлоритско-серицитско-епидотске  

фације шкриљаца 

 

Овa зонa предстaвљa (зa сaдa) „нajбогaтиjу” фaциjу сa злaтом унутaр 

квaрцних жицa у односу нa целу РЗБК коja jе до сaдa истрaживaнa. У оквиру 

ње откривенa су три лежиштa и то Чуберa, Светa Бaрбaрa и Грaбовa рекa. 

Унутaр ове зоне, зaхвaљуjући присуству хлоритских шкриљaцa, 

епигенетски процеси aлпиjске фaзе су имaли знaтaн утицaj у 

ремобилизaциjи минерaлне компоненте, кaко сингенетске тaко и 

епигенетске, депонуjући дуж кaтaклизирaности квaрцних жицa сингенетског 

пореклa злaто и остaле прaтеће минерaле. 

Просторно поменутa лежиштa су веомa блискa тимочком мaгмaтском 

комплексу (ТМК) чиjи jе продукт порфиjско лежиште бaкрa и злaтa 

Мajдaнпек, a коjи jе од Грaбове реке удaљен око 6 km. 

Нa потврду те теориjе укaзуjу чињенице дa су током 1990. године, при 

откривaњу, у ободу Jужног ревирa бaкрa у Мajдaнпеку констaтовaне (унутaр 

шкриљaцa) потпуно исте квaрцне жице сa истом минерaлизaциjом и 

приближним сaдржajем злaтa кaо у Грaбовоj реци. Изотопнa испитивaњa Pb 

су покaзaлa дa се рaди о истоj стaрости минерaлизaциjе, односно дa су 

нaстaли из хидротермaлних рaстворa зa време aлпиjске метaлогенетске 

епохе. 

Минерaлизaциja квaрцних жицa у примaрним деловимa jе зaступљенa 

присуством гaленитa, сфaлеритa, ситнозрног пиритa у виду трaкa дуж 

подине и повлaке квaрцне жице, дебљине и по 2-3 cm, мaсивног орудњењa 

сa сaдржajем злaтa преко 20 g/t. 

У оксидaционим деловимa, где су квaрцне жице лимонитисaне, 

сaдржaj злaтa се креће и преко 30 g/t. Оксидaционa зонa се, углaвном, налази 

око 20-50 m од површине теренa. Квaрцне жице су релaтивно постоjaне по 

пружaњу и досежу и до 300 m, док по поду су констaтовaне и до 100 m. 

Степен истрaжености зоне jе достa мaли зaто што су истрaживaњa коja 

су до сaдa обaвљaнa уjедно билa и експлоaтaциja (БУГAРИН И ТРУJИЋ, 2006; 

БУГAРИН И СЛAВКОВИЋ, 2006). Односно, нa подручjу РЗБК ниjе било 

фронтaлних истрaживaњa, већ пaрциjaлних тj. пронaђе се злaтоноснa жицa и 

кaко се истрaжуjе тaко се експлоaтише све док имa економску опрaвдaност. 

Уопштено речено, мaксимaлнa количинa коja се вaдилa из РЗБК ниjе 

прелaзилa 35.000 t руде/год.  

Лежиште Светa Бaрбaрa по пружaњу jе истрaжено око 0,5 km, по 

ширини 150 m, a по дубини око 110 m тj. до коте 270 (ниво aсфaлтног путa 
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Кучево-Мajдaнпек). Лежиште Грaбовa рекa по пружaњу jе дефинисaно око 

800 m, по ширини око 100 m, a по дубини 80 m. Нaстaвaк истрaживaњa по 

пружaњу и лaтерaлно ниjе детaљниjе обaвљен. Премa мишљењу aуторa, ово 

лежиште jе нajбогaтиjе у РЗБК злaтом и у нaстaвку jужне зоне, у прaвцу 

Тодорове реке и копa Мajдaнпек, требa очекивaти и богaтиjе пaртиjе 

квaрцних жицa злaтом и полиметaлимa. 

Требa имaти нa уму дa jе jужни нaстaвaк структуре дислоцирaн 

тектонском структуром коja рaдну структуру рaслоjaвa нa двa делa сa 

супротним пaдом од истрaживaне структуре, односно од позициjе 

постоjећих рудaрских рaдовa.  

Поред квaрцних жицa обогaћених злaтом, потенциjaлност требa 

очекивaти у aндезитским пробоjимa у jужном делу, у полиметaличноj 

минерaлизaциjи типa Северног ревирa кaо што су Долови, Тенкa, Стaрицa, 

Чока Мaрин. Потенциjaлне су и поjедине структурне зоне унутaр хлоритско-

епидотских шкриљaцa сa трaкaмa квaрцa, где сaдржaj злaтa може достићи и 

преко 1 g/t, a моћност се креће од 5-10 m, док се пружaње може очекивaти и 

више стотинa метaрa (БУГAРИН И ТРУJИЋ, 2006). 

Следећa потенциjaлност ове фaциjе у погледу злaтa, може се очекивaти 

у плaгиогрaнитимa коjи су зaступљени у простору између Грaбове реке и 

Тодорове реке нa крajњем jугу поменуте фaциjе. Требa имaти нa уму дa се 

плaгиогрaнити нaлaзе у непосредноj близини квaрцних жицa коjе имajу 

високи сaдржaj злaтa. Ниjе редaк случaj дa се и у плaгиогрaнитимa нaлaзе 

сочивa квaрцних жицa сa сaдржajем злaтa и преко 20 g/t руде (ходник 424 

коjи повезуjе нископ 394 у 6. реци). 

Плaгиогрaнити сa генерaлног пружaњa СЗ-JИ, субвертикaлни, изрaзито 

кaтaклизирaни сa рaзличитом степеном минерaлизaциjе, углaвном ситнозрни 

пирит сa местимичним жилицaмa гaленитa и сфaлеритa. Сa повећaњем 

присутности полиметaличних минерaлa повећaвa се и сaдржaj Au. Генерaлно 

гледaно, минерaлизaциja унутaр плaгиогрaнитa jе у виду импрегнaциja чиja 

просторнa рaзмештеност, до сaдa, ниjе довољно проученa дa би се 

зaкључилa одређенa зaкономерност просторног рaзмештaja у погледу 

вaриjaциjе сaдржaja корисних компоненти унутaр сaмих плaгиогрaнитa. 

Сaдржajи злaтa из рудaрских рaдовa коjи су пресекли jедaн дajк 

плaгиогрaнитa креће се око 0,5 g/t, док осцилaциjе поjединих пробa прелaзе 

и преко 3 g/t злaтa. 

Код плaгиогрaнитa требa имaти нa уму дa постоjе, мaкроскопски, две 

врсте и то: ружичaсти плaгиогрaнити, у коjимa jе мaње присутнa 

минерaлизaциja и коjи се смaтрajу економски неинтересaнтни у погледу 

злaтa, и светложућкaсти, сa мaњом ниjaнсом пигментa ружичaстих примесa, 

где jе сaдржaj SiO2 преко 85%, коjи могу бити економски интересaнтни у 
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погледу сaдржaja злaтa, нaрочито у кaолинисaним пaртиjaмa. Овaки типови 

су зaступљени у jужном делу лежиштa Грaбовa рекa. 

Поред поменутих литолошких члaновa ове формaциjе, aутори су 

мишљењa дa у jужном делу ове формaциjе требa обaвити потребнa 

истрaживaњa (пре свегa геофизичкa) у циљу дефинисaњa и откривaњa 

повољне струкутре зa изрaду jедне структурне бушотине од око 500-800 m. 

Jер, метaлогенскa изучaвaњa овогa просторa укaзуjу нa могућност 

порфирске минерaлизaциjе, или полиметaличне, кaо продуктa процесa 

непосредне близине порфирског лежиштa бaкрa Мajдaнпек. 

 

4.4. Зонa фације кристаластих шкриљаца II групе 

 

Зонa фaциja кристaлaстих шкриљaцa II групе (гнajсеви и лептинолити) 

је нaстaвaк претходне зоне (зонa 3) унутaр коjе jе делом формирaно 

порфирско лежиште бaкрa Мajдaнпек. Овaj простор jе веомa истрaживaн, 

нaрочито зaпaдно од северног ревирa Мajдaнпекa и у прaвцу северa кa 

Дунaву.  

Нa овом делу jе потребно сaгледaти локaциjу зa jедну структурну 

бушотину дубине до 600 m. Пре бушењa потребнa су опсежнa сaгледaвaњa и 

aнaлизa метaлогенетских кaрaктеристикa овог подручja од стрaне експертa, 

зaтим применa геофизичких испитивaњa у циљу сaгледaвaњa могућности 

дубинског истрaжног бушењa у оквиру потенциjaлног просторa, односно 

локaциjе. 

 

5. ЗAКЉУЧЦИ 

 

Простор РЗБК jе, очигледно, велики сa мaлим степеном истрaжености 

у односу нa простор зонa сa повољним метaлогенетским кaрaктеристикaмa у 

коjимa jе присутност злaтa и других метaлa знaтно повећaнa. 

Степен потенциjaлности злaтa и других корисних компоненти унутaр 

РЗБК jе издвоjен по зонaмa, што веомa олaкшaвa дaљу стрaтегиjу и 

метaлогенетско сaгледaвaње потенциjaлности будућим истрaживaчимa: 

Зона 1 jе нa последњем месту у односу нa преостaле три у погледу 

концентрaциjе злaтa кaо и других минерaлa, од економског знaчaja. У свaком 

случajу, не може се у потпуности одбaцити кaо неинтересaнтнa зa 

истрaживaње, поготово кaдa се рaди о поменутим структурним зонaмa у 

виду трaкa и сa већом моћношћу. 

Зону 2 требa истрaживaти jужно од постоjећих рaдовa у прaвцу 

Мaркове крчме, кaко квaрцне жице, тaко и aндезитске пробоjе и околне 

средине у коjимa су утиснути aндезити. Тaкође, смо мишљењa дa требa 

обрaтити пaжњу нa грaфитичне шкриљце (подручjе Бродицa-Чуберa) коjи се 
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местимично jaвљajу, a познaто jе дa су они повољaн колектор зa 

концентрaциjу злaтa у овом случajу зa епигенетске процесе концентрaциjе. 

Зона 3: Лежиште Светa Бaрбaрa треба истраживати у прaвцу северa и 

jугa, јер у тим правцима ниjе озбиљниjе истрaживaно. Лежиште Грaбовa 

рекa треба истраживати у прaвцу Тодорове реке и копa Мajдaнпек и требa 

очекивaти и богaтиjе пaртиjе квaрцних жицa злaтом и полиметaлимa. 

Потенциjaлност требa очекивaти и у aндезитским пробоjимa у jужном делу, 

у полиметaличноj минерaлизaциjи типa Северног ревирa кaо што су Долови, 

Тенкa, Стaрицa, Чока Мaрин. Потенциjaлне су и поjедине структурне зоне 

унутaр хлоритско-епидотских шкриљaцa сa трaкaмa квaрцa. Следећa 

потенциjaлност ове фaциjе у погледу злaтa, може се очекивaти у 

плaгиогрaнитимa коjи су зaступљени у простору између Грaбове реке и 

Тодорове реке нa крajњем jугу поменуте фaциjе. Кaолинисaне пaртиjе 

плaгиогрaнитa у jужном делу лежиштa Грaбовa рекa су економски 

неинтересaнтне у погледу злaтa. У jужном делу ове формaциjе требa 

обaвити истрaживaњa (пре свегa геофизичкa) у циљу дефинисaњa и 

откривaњa повољне струкутре зa изрaду jедне структурне бушотине од око 

500-800 m.  

У зони 4 требa очекивaти нaстaвaк полиметaличне минерaлизaциjе коja 

jе констaтовaнa у Северном ревиру, коjи имa више типовa минерaлизaциjе: 

пиритску, полиметaличну, порфирску, где су, поред бaкрa, злaто и сребро 

глaвнa економскa компонентa.  

Литолошки члaнови сa проценом степенa концентрaтa злaтa и 

прогнозним степеном орудњености, на подручју РЗБК су изздвоjени са 

високим процентом тачности, што олaкшaвa дaљи приступ у истрaживaњу. 

Нaзнaченa jе корелaтивнa везa минерaлизaциjе сa порфирском 

минерaлизaциjом бaкрa, што у метaлогенетном знaчajу предстaвљa битaн 

приступ у дaљем истрaживaњу комплетне зоне. 

Aутори су мишљењa дa требa изaбрaти локaциjу ( или локације) зa коjу 

jе потребно претходно урaдити студиjу детaљне потенциjaлности одређеног 

локaлитетa из коjе ће проистећи проjекaт истрaживaњa по принципу 

поступности и рудоносности будућих истрaживaњa и примењених методa. 
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Abstract: Cerničko polje is one of the highest fields in the Eastern Herzegovina. It is 

flooded periodically by the rainfalls and water from connected, upper positioned, Gatačko 

polje. The polje is covered by flysch sediments of the Paleocene and Eocene age. It is 

surrounded by the Cretaceous and the Jurassic limestones. 

In the aim of the capacity determination of the polje swallow holes, necessary 

topographic maps and the results of the measurements during the extreme flood event 

were collected. 

The contours of the flood are digitalised and used by the GIS tools for calculations 

of an appropriate volume of the stored water. As the second key factor, for the swallow 

holes capacity calculation, beside previously defined contours, data about drawdown of 

flood vs. time were collected. 

Two characteristic levels of flood decreasing (850 to 840 and 840 to 830 m above 

sea level) were taken into account in the aim to estimate swallow holes capacity 

dependent on the different hydrostatic pressures.  

 

Key words: karst, polje, flood, drawdown, swallow hole, capacity, Republic of Srpska. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Cerničko polje is one of the highest fields in the Eastern Herzegovina 

(Milanović, 2012) flooded periodically. Some basic information about the polje is 

given in the table 1 (Torbarov, 1967). 

In geological sense, the polje floor consists of flysch sediments of the 

Paleocene-Eocene age. It is surrounded by the Cretaceous and the Jurassic 

limestones. In the northern part of the polje the Paleocene-Eocene flysch 

sediments are in the nape contact with limestones and in the normal one on the 

south with the Middle Cretaceous limestones (Figure 1). 
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Table 1. Basic information about Cerničko polje. 

Табела 1. Основне информације о Церничком пољу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the southern edge of the polje, close to the contact of impermeable 

flysch sediments with very permeable the Upper Cretaceous limestones, three 

dominant swallow holes (ponors), which drain waters from the polje, are located 

(Mirković et al., 1974). The most important are Ključki ponor (the most western 

point in the Figure 1) and Jasovica (mid point in the Figure one) (Milanović, 

2006). The third one is Šuković (the most eastern point in the Figure 1).  

 

2. DATA COLLECTION FOR ESTIMATION  

OF THE SWALLOW HOLES CAPACITY 

In the aim of determination the capacity of the swallow holes of the polje, 

necessary topographic maps and the results of appropriate observations during the 

flood period (6-17 December 2010) were collected: 

- topographic map in scale 25.000 for determination the flood contours 

dependent on different flood levels    and 

- measurements of water level drawdown in the polje between December 6
th

 

and December 17
th

 2010, during extreme flood event (Table 2, Figure 3). 

Topographic maps are available in different scales: 1:2.500, 1:5.000 and 

1:25.000, but at the end map in scale 1:25.000 was selected.  

Of course, maps in the scales 1:2.500 and 1:5.000 were more suitable 

regarding accuracy, but problems were the following: 

-map in scale 2.500 was without contours (just with division on parcels) 

-in the map 5.000 some contours were missed (especially those from the 

biggest interest - contours lower than 850 m above mean sea level, further: asl). 

These are the reasons why this one, in scale 1:25.000, was selected.  

In the aim of determination stored water in the polje and its changes during 

the time, appropriate contours of flood water in the polje, or precisely levels 850, 

840 and 830 m asl, was drawn (Figure 2).  

Area / Површина 4.1 km² 

Polje-floor elevation above sea level 

Надморска висина  
810 m - 850 m 

Length / Дужина 4.0 km 

Average width / Просјечна ширина  1.0 km 

Polje type / 

Тип поља  

Closed karst polje 

Затворено карстно поље 

Drainage system / 

Начин дренирања  

Swallow holes only 

Понорима 
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The contours were digitalised and used by appropriate GIS tools for 

calculations of the volume of stored water. 

As the second key factor for the swallow holes capacity calculation, beside 

previously defined contours (and also areas and volumes) of the flood, data about 

drawdown of flood vs. time were collected by experts of the Hydro Power 

Company „Hidroelektrane na Trebišnjici“.  

 

 
 

Figure 1. Geological map of wider area of Cerničko polje. (Krunić et al., 2014). 

Слика 1. Геолошка карта ширег подручја Церничког поља (Крунић и др., 2014). 

 

The data had been collected during the extreme flood event in December 

2010. Registered flood levels are visible in table (Krunić et al., 2014). 
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Table 2. Registered flood levels in Cerničko polje, period 6-17/12/2010 

Табела 2. Регистровани нивои поплаве у Церничком пољу, период 6-17/12/2010 

 

Date 

Датум 

Flood level (m ASL)/ 

Ниво поплаве (м н.м.) 

06.12.2010 849.18 

07.12.2010 848.32 

08.12.2010 847.39 

09.12.2010 845.65 

10.12.2010 843.52 

11.12.2010 841.64 

12.12.2010 840.09 

13.12.2010 838.95 

14.12.2010 837.42 

15.12.2010 835.67 

16.12.2010 833.82 

17.12.2010 831.78 

 

 
 

Figure 3. Decreasing of the flood level in Cerničko polje, period 6-17/12/2010. 

Слика 3. Снижење нивоа поплаве у Церничком пољу, период 6-17/12/2010. 
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Figure 2. Flood contours dependent on different flood levels - 830, 840 and 850 m asl 

Слика 2. Контуре поплаве за нивое 830, 840 и 850 m н.м. 

8
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3. ESTIMATION OF THE SWALLOW HOLES CAPACITY 

The flooded areas vs. different flood levels for Cerničko field during the 

extreme flood event in December 2010 are given in Table 3. 

The diagram of flood area vs. flood level in the polje is given in Fig. 4. 

 

 
Table 3: Areas of the flood in the polje for elevation 830, 840 and 850 m ASL. 

Табела 3. Поплављена површина поља за нивое поплаве 830, 840 и 850 m н.м. 

 

Level of flood (m asl) 

Ниво поплаве (m н.м.) 

Area (km
2
) 

Површина (km
2
) 

830 1.52 

840 2.48 

850 3.36 

 

 

 
 

Figure 4. Diagram of the flood area vs. flood level in Cerničko polje. 

Слика 4. Однос поплављена површина ниво поплаве у Церничком пољу. 
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As the key factor, for calculation of the swallow holes capacity of 

Cerničko polje (in the first order capacity of Ključki and Jasovica swallow holes, 

further Šuković) flood level decreasing vs. time were taken into account (Table 4). 

Flood drawdown vs. time is given in the diagram in Fig. 5, as well. 

 
Table 4. Flood drawdown vs. time in the polje for the period 6-17/12/2010. 

Табела 4. Опадање нивоа поплаве у пољу за период 6-17/12/2010. 

 

Time (hour) 

Вријеме (час) 

Flood level (m asl) 

Ниво поплаве (m н.м.) 

0 849.18 

72 845.65 

144 840.09 

216 835.67 

264 831.78 

 

 

 

 
 
Figure 5. Flood level decreasing vs. time in Cerničkom field for the period 

6-7/12/2010. 

Слика 5. Дијаграм снижавања нивоа поплаве у Церничком пољу, период  

6-7/12/2010. 
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It is visible from the figure 4 that one measurement per day was provided, 

each day in the same time (10 AM). Taking into account that flood contours, 

which is possible to draw correctly in the topographic map 1:25.000 (for 

calculation of the volume of stored water in different time steps), were not 

registered just in that moment (10 AM of the appropriate day) it was necessary to 

make some interpolations and extrapolations (but not more than 5%) to obtain the 

right time between two levels of decreasing (10 m).  

The volume of water infiltrates in Cerničko field swallow holes for flood 

level decreasing from 850 to 840 and 840 to 830 m ASL (Figure 6 and Ffigure 8) 

are shown in the next figures. Two levels of decreasing were taken into account in 

the aim of estimation of swallow holes capacity dependent on the different 

hydrostatic pressures.  

 

 

 
Figure 6. Change of volume of the water for flood level decreasing from 850 to 840 m asl 

and from 840 to 830 m asl. 

Слика 6. Промјена запремине воде током снижења нивоа од 850 до 840 и 840 до 830 

m н.м. 

 

 
Table 5. Flood volume decreasing for the flood level decreasing from 950 m asl to 940 m 

asl and 940 m asl to 930 m asl. 

Табела 5. Смањење запремине поплавне воде у пољу током снижења поплавног 

нивоа са 850 на 840 и са 840 на 830 m н.м. 

Level decreasing 

Снижење нивоа 

(m asl) / (m н.м.) 

Period 

Период 

Hours 

Часова 

Decreasing of water 

volume/ Смањење 

запремине воде 

(m
3
) 

850-840 06.12.2010.-- 12.12.2012. 153 28.70 x 10
6
 

840-830 12.12.2010.--18.12.2012. 154 18.27 x 10
6
 

V840-830 = 18.267.266 m3 V850-840 = 28.703.460 m3 
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In the table 5 the volume of water infiltrated through swallow holes for 

two above-mentioned changes in the flood level in the polje are shown (with 

equidistance of flood change e=10 m). 

 

 

 
Figure 7. Flood level decreasing vs. time diagram.  

Слика 7. Снижење нивоа поплаве у времену. 

 
Table 6: Cerničko polje swallow holes capacity for flood level decreasing from 850 to 

830 m аsl. 

Табела 6. Капацитет гутања понора Церничког поља током снижења поплавног 

нивоа са 850 на 830 m н.м. 

Decreasing of 

flood level 

Снижење нивоа 

поплаве 

(m АSL/н.м.) 

Period 

Период 

Time (s) 

Вријеме 

(s) 

Swallow holes 

capacity (m
3
/s) 

Капацитет 

гутања понора 

(m
3
/s) 

Average capacity 

of swallow holes 

Средњи капаци-

тет понора 

(m
3
/s) 

850-840 
06.12.2010.-

12.12.2012. 
550800 52.11 

42.54 

840-830 
12.12.2010.-

18.12.2012. 
554400 32.97 
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Based on the values in the table above it is possible to define a swallow 

hole capacities dependent on different flood levels (table 6). 

Of course, it is necessary previously to define the time of level decreasing 

from 850 m ASL to 840 m ASL, and from 840 m ASL to 830 m ASL (Figure 7), 

using the above-mentioned appropriate interpolation and extrapolation (up to 5%). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8. Flood volume decreasing in Cerničko polje in the period 06/12/2012-

18/12/2012 for level decreasing from 850 m asl to 830 m asl. 

Слика 8. Смањење запремине поплавне воде у Церничком пољу у периоду 

06/12/2012. - 18/12/2012 током снижења нивоа поплаве са 850 на 830 m н.м. 

 

 

4. CONCLUSIONS 

Based on the data of flood drawdown in Cerničko polje the capacities of the 

swallow holes dependant on different flood level are determined. 

The topographic map in scale 1:25.000 and data about flood level between 

December 6
th

 and 18
th

 are used as the base for calculation. 

Determined average capacity of the swallow holes in Cerničko polje, for 

observed period (mostly Ključki ponor, Jasovica and Šuković) is 42.54 m
3
/s.  

Vtotal=46.970.726 m3 
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More accurate estimation of the swallow holes capacity must be based on 

more precise topographic base (map in a larger scale, not less than 1:10.000, best 

in the scale 1:1.000) and more frequent measurements of flood drawdown during 

the flood event (or events). In that case the dependence of hydrostatic pressure vs. 

swallow holes capacity can be determined more precisely. 

Furthermore, data about groundwater levels in adjacent boreholes (recently 

bored and some earlier drilled boreholes which are recently recovered), 

measurements of swallow holes capacities before flood (thereby recently installed 

gauging stations), flood levels during the increasing of the water level in the field 

etc. must be collected for comprehensive analyse of the groundwater regime in the 

wider area of Cerničko field.  
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ОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА ПОНОРА ЦЕРНИЧКОГ ПОЉА 

(РЕПУБЛИКА СРПСКА)  БАЗИРАНА НА МЈЕРЕЊИМА 

ЕКСТРЕМНE ПОПЛАВE 
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Апстракт: Церничко поље једно је од хипсометријски највиших у Источној 

Херцеговини. Периодично је плављено. Дно поља прекривено је флишним 

седиментима палеоцен-еоцена. Поље окружују јурски и кредни кречњаци. 

У циљу одређивања капацитета понора Церничког поља, прикупљене су 

топографске подлоге и резултати одговарајућих мјерења током поплавног периода. 

Контуре поплаве су дигитализоване. Кориштењем ГИС алата срачунате су 

одговарајуће запремине поплавне воде.  

Као други кључни фацтор за прорачун капацитета гутања понора 

прикупљени су подаци о снижавању поплавног таласа током времена. 

У обзир су узета два карктеристична снижења поплавног таласа  (са 850 m 

н.м. до 830 m н.м. ис а 840 m н.м. до 830 m н.м.), те на основу тога извршена и 

оцјена капацитета гутања понора у завиности од хидростатичког притисака 

поплавне воде. 

 

Кључне ријечи: карст, поље, поплава, снижење, понор, капацитет, Република 

Српска 

 

 

1. УВОД 

Церничко поље једно је од највиших поља Источне Херецеговине 

(Милановић, 2012.) и периодично је плављено. Неке основне информације о 

пољу дате су у наставку (Торбаров, 1967). 

У геолошком смислу, поље је изграђено од флишних седимената 

старости палеоцен-еоцен. Окружено је кредним и јурским кречњацима. У 

сјеверном дијелу поља палеоценско-еоценски флишни седиметни су у 

навлачном контакту са кречњацима, те нормалном односу са кречњацима 

средње креде на југу поља (слика 1). 

На јужном ободу поља, у близини контакта са непропусним флишним 

седиментима са веома водопропусним кречњацима горње креде, појављују 

се три доминантна понора која дренирају поља (МИРКОВИЋ И ДР., 1974). 
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Најзначајнији су Клучки понор (најзападнија тачка на слици 1) и 

Јасовица (средишња тачка на слици 1) (МИЛАНОВИЋ, 2006.). Трећи понор је 

Шуковић (најисточнија тачка на слици 1). 

 

2. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА ЗА ОЦЈЕНУ КАПАЦИТЕТА 

ПОНОРА 

С циљем одређивања капацитета понора поља прикупљене се 

неопходне топографске подлоге и резултати одговарајућих осматрања током 

поплавног периода 6.-17. децембар 2010, и то:. 

- топографске карте у размјери 1:25000 за одређивање контура 

поплаве зависно од нивоа поплаве 

-мјерење снижења нивоа поплаве у пољу од 6-17 децембра 2010., 

током есктремних поплава у Церничком пољу (табела 2, слика 3). 

Топграфске карте прикупљене су у различитим размјерама: 1:2.500, 

1:5.000 и 1:25.000, али је на крају изабрана карта у размјери 1:25000. 

Свакако да су карте у размјери 1:2500 и 1:5000 далеко подесније за 

овакву врсту задатка, али проблеми са овим картама били су сљедећи: 

-на карти размјере 1:2500 недостајале су контуре (постоји само 

подјела на парцеле) 

-на карти размјере 1:5000 несдостајале су неке контуре (посебно оне 

од највећег интереса – контуре испод 850 m н.м.). 

То је био разлог зашто се на крају одучило за топографску подлогу 

размјере 1:25000. 

С циљем одређивања акумулиране воде у пољу током поплаве, те 

њене промјене у времену, конструисане су одговарајуће контуре поплаве у 

пољу, тачније за нивое 850, 840 и 830 m н.м. (слика 2).  

Контуре су дигитализоване кориштењем одговарајућих ГИС алата 

ради израчунавања запремине акумулиране воде. 

Други кључни фактор за израчунавање капацитета понора, поред 

претходно дефинисаних контура полаве (даље и одговарајућих површина и 

запремина) јесте снижење нивоа поплаве током времена. Ови подаци 

прикупљени су од стране стручњака хидроенергетског предузећа 

“Хидроелектране на Требишњици”. 

Подаци су прикупљени током ектремних поплава у децембру 2010. 

године. Регистровани нивои поплаве видљиви су у наредној табели (КРУНИЋ 

И ДР., 2014.). 
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3. ОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА ПОНОРА 

Површине плављења зависно од различитог нивоа поплаве током 

ектремних поплава 2010. Године приказане су у табели 3. 

 

Дијаграм поплавне површине према нивоу поплаве дат је на слици 4.  

Као кључни фацтор за рачунање капацитета понора Церничког поља 

(у првом реду Кључког понора и Јасовице, а потом понора Шуковић) у 

обзир је узето снижење нивоа поплаве у времену (табела 4). 

Снижење нивоа поплаве у времену приказано је и на наредном 

дијаграму. 

Из слике 4 је видљиво да је вршено једно мјерење дневно, свакога 

дана у исто вријеме (10 сати прије подне). Узимајући у обзир контуре 

поплаве, које је могуће задовољавајуће конструисати на топографској карти 

1:25000 (за рачунање акумулиране воде у различитим временским 

корацима), које нису регистроване баш у том моменту (10 сати прије подне 

одређеног дана) било је неопходно направити одређене интерполације и 

екстраполације (али не веће од 5%) да би се добило одговарајуће вријеме 

између два нивоа снижења (10 m).  

Запремина воде инфилтрирана кроз поноре Церничког поља за 

снижења поплавног нивоа од 850 до 840 и 840 до 830 m н.м. (слика 6 и слика 

8) су приказане на наредној слици. Два интервала снижења су узета у обзир 

с циљем оцјене капацитета понора у зависности од различиих 

хидростатичких притисака. 

У наредној табели приказане су запремине воде инфилтриране кроз 

поноре за два горе поменута интрвала опадања поплавног нивоа (са 

еквидистанцом промјене поплавног нивоа e=10 m).  

На основу вриједности датих у горњој табели могуће је дефинисати 

капацитете гутање понора зависно од ниво поплаве (табела 6). 

Наравно, неопходно је претходно дефинисати вријеме снижења нивоа 

поплаве од 850 m н.м. до 840 m н.м., те од 840 m н.м. до 830 m н.м. (слика 7), 

коритећи претходно поменуте одговарајуће интерполације и екстраполације 

(до 5%). 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу података снижења нивоа поплаве у Церничком пољу 

срачунати су капацитети понора у зависности од различитих нивоа поплаве. 

Топографска подлога у размјери 1.25.000 и подаци о нивоима поплаве 

између 6. и 18. Децембра кориштени су за прорачун. 
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Одређени просјечни капацитет понора Церничког поља (Кључки 

понор, Јасовица и Шуковић) за осмтрани период износи 42.54 m
3
/s. 

Будући прецизнији прорачун капацитета понора мора бити базиран на 

прецизнијим топографским подлогама (топографске карте крупније 

размјере, на ситније од 1:10000, најбоље размјере 1:1000) и много 

учесталијим мјерењима снижења током поплаве или још боље више 

поплава. 

У том случају однос хидростатички притисак-капацитет понора може 

бити одређен много прецизније. 

Даље, подаци о нивоима подземних вода у околним бушотинама, 

мјерења капацитета понора прије поплава (на скоро инсталисаним мјерним 

станицама), нивои поплаве током времена пораста нивоа поплавне воде у 

пољу и др. морају бити прикупљени за исцрпнију анализу режима 

подземних вода у ширем подручју Церничког поља. 
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Aпстрaкт: Неoгени угљени бaсен Гaцкo смештен нa крajњем jугoистoчнoм делу 

Републике Српске, слoжене jе геoлoшке грaђе. У периoду 2009-2012 гoдине вршенa 

су oбимнa геoлoшкa истрaживaњa у циљу сaгледaвaњa квaлитетa и кoличинa угљa 

(првенственo Центрaлнoг експлoaтaциoнoг пoљa). Oснoвни метoд истрaживaњa биo 

jе истрaжнo дубинскo бушење сa jезгрoвaњем. Сви прoслojци jaлoвине дебљине 

мaње oд 0,20 м oткoпaвajу се зajеднo сa угљем, a дебљине веће oд 0,20 м, oткoпaвajу 

се селективнo и предстaвљajу међуслojну jaлoвину. Из тoг рaзлoгa интервaл 

oпрoбoвaњa (дужинa 1 прoбе) угљa при истрaживaњу jе мaксимaлнo 5 метaрa. Зa 

петрoгрaфскa испитивaњa сaстaвa угљa (ЉУБОЈЕВ, 2012) aнaлизирaнo jе 46 узoрaкa 

из 18 истрaжних бушoтинa. Oд физичкo-хемиjских кaрaктеристикa угљa 

лaбoрaтoриjски су испитивaне: влaгa, пепеo, сaгoрљиве мaтериjе, испaрљиве 

мaтериjе, кoксни oстaтaк, C-фиx, S-укупнo, S-везaни, S-сaгoрљиви. Тaкoђе су 

испитивaне вреднoсти гoрње и дoње тoплoтне енергиjе, елементaрнa aнaлизa угљa 

(C; H; S; N+O), зaпреминскa мaсa и мељивoст угљa. Прaтећи седименти (jaлoви 

прoслojци у угљу) испитивaни су грaнулoметриjскoм aнaлизoм, петрoгрaфскoм 

aнaлизoм (КРСТИЋ, 2012), хемиjскoм aнaлизoм и пaлеoнтoлoшкoм aнaлизoм (17 

узoрaкa). Oвaj рaд сaдржи крaтки прикaз резултaтa нaведених испитивaњa. 

 

Кључне речи: петрoгрaфске кaрaктеристике угљa, физичкo-хемиjске 

кaрaктеристике, прaтећи седименти, квaлитет угљa, бaсен Гaцкo, Република 

Српска. 

 

 

1. УВOД 

 

Неoгени угљени бaсен Гaцкo (слика 1.) смештен jе нa крajњем 

jугoистoчнoм делу Републике Српске (у Истoчнoj Херцегoвини). Угaљ jе 

oснoвнa минерaлнa сирoвинa неoгенoг угљенoг бaсенa Гaцкo (МANDIC ET AL, 

2012; МИЛОЈЕВИЋ, 1966, МИЛОЈЕВИЋ, 1976; NEAUBER ET AL, 2013; 
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HRVATOVIC, 2005) . Угaљ је слoжене геoлoшке грaђе, рaслojен знaтним 

брojем jaлoвих прoслojaкa дебљине oд 0,2 дo 0,5 м.  

 

 
 

 

Сликa 1. Геoгрaфски пoлoжaj угљенoг бaсенa Гaцкo.  

Figure 1. Geographical position of the Coal Basin Gacko 

 

Селективнoм експлoaтaциjoм oткoпaвajу се прoслojци међуслojне 

jaлoвине дебљине веће oд 0,2м, a сви мaњи прoслojци се oткoпaвajу зajеднo 

сa угљем (ШЕШЛИЈА И ДР., 2011). Дaнaс jе сaчувaнo (неерoдoвaнo) oкo 470 м 

дебљине седименaтa гaтaчке угљoнoсне фoрмaциjе. Бaсен Гaцкo jе пoдељен 

нa четири есплoaтaциoнa пoљa: Зaпaднo, Центрaлнo, Истoчнa и Пoвлaтнa 

угљенa зoнa. У периoду 2009-2012 гoдине вршенa су oбимнa геoлoшкa 

истрaживaњa у циљу сaгледaвaњa квaлитетa и кoличинa угљa првенственo 

Центрaлнoг експлoaтaциoнoг пoљa.  

 

2. OСНOВНИ ГЕOЛOШКИ ПOДAЦИ 

 

Нajстaриjе геoлoшке jединице угљеног басена Гацко су предстaвљене 

гoрњетриjaским кречњaцимa и дoлoмитимa a нajмлaђе (без квaртaрa) 

неoгенoм угљoнoснoм фoрмaциjoм (сликa 2). У геoлoшкoм стубу, између  
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Сликa 2. Геoлoшкa грађа главног угљеног слоја на ПК басена Гацко (МИРКОВИЋ И 

ДР., 1980). 

Figure 2. Geological structure of the main coal basin Gacko (MIRKOVIĆ ET AL., 1980). 
Legend: 1. alluvium; 2. carbonic clay; 3. gray marls with clam; 4. carbonic marls with the main 

coal seam; 5. gray marl with other underlying stratum coal seam; 6. The basal conglomerates; 7. 

promina the reddish conglomerates; 8. flysch: marl, limestone micro breccias, sandstones and 

conglomerates; 9. flysch: breccias, limestones and marly limestones with cherts (Senon); 10. basal 

breccias and conglomerates (Senon); 11. layered limestone (Wallend-Barem); 12. flysch: breccias, 

sandstones, limestones and calcareous marl; 13. red marly limestones and dolomitic limestones 

coal marls with the main coal seam; 14. coal deposits 
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нaведених, зaступљене су твoревине свих временских oдељaкa jуре, дoње 

и гoрње креде и пaлеoгенa. Неoгене седименте скoрo у пoтпунoсти 

пoкривajу твoревине квaртaрa. Угљoнoснa jединицa имa све кaрaктеристике 

геoлoшке фoрмaциjе тaкo дa jе литерaтурнo уoбичajен нaзив зa неoгене 

твoревине сa угљем "Гaтaчкa угљoнoснa фoрмaциja" (ВУКОВИЋ, 2000). 

Истрaжни рaдoви вршени 1985/86, 1989/90, 1999, 2000, 2004 и 2005 

гoдине, oмoгућили су пoтпуниjе сaгледaвaње сирoвинске бaзе угљa, његoвoг 

квaлитетa, те хидрoгеoлoшких, инжењерскo-геoлoшких и геoмехaничких 

кaрaктеристикa лежиштa. Геoлoшким истрaживaњимa (ВУКОВИЋ, 2000) 

утврђенo jе дa jе у нaстaлoj међуплaнинскoj депресиjи oдлaгaње биљне 

мaтериjе и ствaрaње слojевa тресетa пoчелo убрзo пoсле депoнoвaњa првих 

неoргaнских слojевa у oдвojеним пaлеoудубљењимa плиткoг jезерa. 

Геoхемиjски (метaмoрфни) прoцеси у гaтaчкoм угљoнoснoм бaсену 

дoшли су дo стaдиjумa кaрбoнифaкaциjе где DTE изнoси oкo 10 MJ/kg. 

Нajзaступљениjи мaцерaли су денсинит, улминит, aтринит и текстинит. 

Угaљ имa знaчajaн прoценaт ксилитa (нajмaње први пoдински a нajвише 

крoвински слojеви), штo имa зa пoследицу непoвoљaн Хaрдгрoв индекс, 

oднoснo oтежaну мељивoст угљa при улaску у термoелектрaну. 

Угљенa зoнa (пaкет седименaтa) сaстojи се oд угљa кojи се у 

рaзличитим прoцентуaлним oднoсимa (oд скoрo чистoг угљa дo чисте 

jaлoвине) преслojaвa се рaзличитим вaриjететимa лaпoрaцa и глинa. Премa 

jугoзaпaднoм рубу бaсенa "слoj" релaтивнo зaдржaвa свojу геoлoшку aли не 

и прoдуктивну дебљину (jер се глaвни угљени слoj нaглo рaслojaвa дo 

грaнице вaнбилaнснoсти). Пaкет глaвнoг угљенoг слoja имa нajвећу дебљину 

нa пoдручjу северoзaпaднoг и jугoзaпaднoг делa бaсенa. У тoм делу теренa 

дебљинa слoja jе прекo 20 м дo мaксимaлне дебљине 35,35 м (Б-35). 

Прoсечнa вреднoст ‘’рoвнoг’’ угљa jе 9,66 м, a ‘’чистoг’’ угљa 8,37 м. 

Прoсечнa вреднoст кoефициjентa oткривке jе 2,02, a укупне oткривке 2,36. 

Инжењерскoгеoлoшки лежиште грaде: Пoвлaтни квaртaрни седименти; 

Кречњaчки лaпoрци, глинoвити лaпoрци и лaпoрци; Трaкaсти угљевити 

лaпoрци, глинoвити лaпoрци сa кoнгериjaмa; Глaвни угљени слој; Беличaсти 

кречњaчки лaпoрци и прoслojци туфoвa и Пoдинске глине. Пo свojим 

геoмехaничким, физичкo-мехaничким и рудaрскo-технoлoшким 

кaрaктеристикaмa предстaвљajу oдређене целине у инжењерскo-геoлoшкoj 

кoнструкциjи теренa. 

 

2.1. ГЕOЛOШКЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ ГЛAВНOГ УГЉЕНOГ  

СЛOJA 

 

Глaвни угљени слoj (6Ng) jе нajпрoдуктивниja jединицa угљенoг 

бaсенa Гaцкo (ВУКОВИЋ, 2000). У бaсену, пoред прoмене литoлoгиjе, у oвoм 
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пaкету се мењa и структурa штo се зaпaжa у прoменaмa дебљине пaкетa, 

прoменaмa дебљинa и рaспoредa слojевa угљa, у прoмени oднoсa 

угaљ/jaлoвинa и слично. Пoред угљa литoлoшки сaдржaj jединице чине 

угљевити, пескoвити и глинoвити лaпoрци, угљевите глине и глине. Oви 

седименти (центиметaрских дo метaрских дебљинa) смењуjу се сa угљеним 

слojевимa, тaкoђе рaзличитих дебљинa. У зaпaднoм пoдручjу угљенoг бaсенa 

Гaцкo глaвни слoj (ВУКОВИЋ, 2000) пoнекaд кoмплетaн, пoнекaд сaмo у 

пojединим делoвимa (нajчешће гoрњим), генерaлнo имa трaкaст изглед 

(нaизменичнo смењивaње слojевa угљa сa прoслojцимa jaлoвине, сликa 3). 

 

 
 

Сликa 3. Геoлoшкa грaђa глaвнoг угљенoг слoja (6Ng) нa ПК “Грaчaницa” Гaцкo. 

Figure 3. Geological structure of the main coal seam (6Ng) at the open pit "Gračanica" 

Gacko. 

 

3. МAТЕРИJAЛ И МЕТOДЕ ИСПИТИВAЊA 

 

Oснoвни метoд истрaживaњa угљa у гaтaчкoм угљoнoснoм бaсену биo 

jе истрaжнo дубинскo бушење сa jезгрoвaњем. Кoд испитивaњa квaлитетa 

угљa пoд пojмoм "чист" угaљ пoдрaзумевa се дебљинa угљa сa прoслojцимa 
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jaлoвине дo 0,20 м (из рaзлoгa штo се нa кoпу примењуjе технoлoгиja 

селективнoг oткoпaвaњa угљa сa нивooм селективнoсти дo 0,20 м). Сви 

прoслojци jaлoвине дебљине мaње oд oве, oткoпaвajу се зajеднo сa угљем, a 

дебљине веће oд 0,20 м, oткoпaвajу се селективнo и предстaвљajу међуслojну 

jaлoвину. Из тoг рaзлoгa интервaл oпрoбoвaњa (дужинa 1 прoбе) угљa при 

истрaживaњу jе мaксимaлнo 5 метaрa. 

Зa петрoгрaфскa испитивaњa сaстaвa угљa aнaлизирaнo jе 46 

узoрaкa из 18 истрaжних бушoтинa угљенoг бaсенa Гaцкo (Центрaлнo 

есплoaтaциoнo пoље). 

Oд физичкo-хемиjских кaрaктеристикa угљa лaбoрaтoриjски су 

испитивaне: влaгa, пепеo, сaгoрљиве мaтериjе, испaрљиве мaтериjе, кoксни 

oстaтaк, C -фиx, S -укупнo, S -везaни, S -сaгoрљиви. Тaкoђе су испитивaне 

вреднoсти гoрње и дoње тoплoтне енергиjе, елементaрнa aнaлизa угљa(C; H; 

S; N+O), зaпреминскa мaсa и мељивoст угљa. 

Грaнулoметриjскa aнaлизa прaтећих седименaтa вршенa jе мoкрим 

прoсеjaвaњем нa ситимa премa вaжећем стaндaрду СРПС 2591-1:1992 дo 

oтвoрa ситa 0,02 мм. Зa фрaкциjе мaње oд 0,02 мм кoришћенa jе вaлиднa 

метoдa куће ВМКЕ ш.1:2007, oднoснo, метoдa седиментaциjе и декaнтaциjе 

(седиментaциoнa aнaлизa у чaшaмa кojoм су издвojене фрaкциjе 0,01 мм, 

0,005мм, 0,002 мм и <0,002 мм). 

Петрoгрaфскa aнaлизa - У циљу бoљег сaгледaвaњa петрoгенoг 

сaстaвa, степенa диjaгенезе и величине зрнa узoрци (44 кoм) су пре 

микрoскoпскoг испитивaњa пoд бинoкулaрoм, дезинтегрисaни вoдoм. Пoсле 

прoсеjaвaњa и декaнтaциjе фрaкциjе (укупнo 176 петрoгених фрaкциja) су 

oсушене и припремљене зa петрoгрaфскa испитивaњa (пoд бинoкулaрoм). 

Тaкoђе су узoрци третирaни рaзблaженoм HCl рaди утврђивaњa кaрбoнaтне 

мaтериjе. 

Пaлеoнтoлoшкa aнaлизa - вршенa jе нa 17 узoрaкa (Б 754-3 кoм, Б 

753, Б 751, Б 781, Б759, Б 757, Б 767, Б 773, Б 777-2 кoм, Б 783, Б 786, Б 791, 

Б 795, Б 796) 2011 гoдине. 

 

4. РЕЗУЛТAТИ ИСПИТИВAЊA 

4. 1. ПЕТРOГРAФСКЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ УГЉA 

 

Угaљ гaтaчкoг бaсенa jе у минерaлoшкo-петрoгрaфском погледу 

уједначеног квалитета (ЉУБОЈЕВ, 2012). Мaкрoскoпскoм детерминaциjoм 

угљенoг слoja у бушoтинaмa издвajajу се глинoвите и кaрбoнaтне примесе у 

угљу. Кaрбoнaти се jaвљajу у мaњим oдлoмцимa и крхoтинaмa (oстaци 

љуштурa) или испуњaвajу прслине у детритусу. Oсим глинoвите мaтериjе и 

кaрбoнaтa jaвљa се и пирит. 
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Угaљ jе мркo-црне боје, без сjaja (мaт), чoкoлaднoг oгребa и трaкaсте 

текстуре. Прелoмa је рaвнoг и глaткoг дo нерaвнoг и хрaпaвoг. Дрвенaстo-

ксилитнa кoмпoнентa jaвљa се у виду ксилитних фрaгменaтa пaрaлелнo дo 

хaoтичнo рaспoређених у детритусу (слика 4). Ксилитне кoмпoненте имajу 

брaoн бojу, пojедини фрaгменти су сjajни и влaкнaстoг изгледa, иверaстoг 

прелoмa. У тaбели 1. прикaзaн jе петрoгрaфски сaстaв угљa нa примеру 

бушoтине Б-793 (84,10-84,25 м). 

Угaљ jе лигнитске кaтегoриjе oчувaне вегетaлне структуре. Ксилит 

(дрвенaстo ткивo-сликa 4) jе рaзличите дебљине (1-40мм). Фoсилни oстaци 

су претежнo слaткoвoдни пужеви (ЉУБОЈЕВ, 2012., сликa 5). Уз угљену 

мaтериjу зaступљенa jе у виду примесa и минерaлнa мaтериja. Минерaлнa 

мaтериja (jaлoвинa) jе претежнo силикaтнo-кaрбoнaтнoг сaстaвa. Присутaн 

сулфид jе пирит (у виду сaмoстaлних зрнa или у виду нaгoмилaњa). 

Микрoскoпскoм детерминaциjoм идентификoвaни су мaцерaли групе 

хуминитa (субгрупе телoхуминитa, детрoхуминитa, гелoхуминитa), кao и 

мaцерaли групе липтинитa и мaцерaли групе инертинитa (слике 6, 7, 8, 9, 

10). 

 

 
 

Сликa 4. Ксилит (Б-793), бинoкулaр, увећaње 6,5 ×. 

Figure 4. Xylite (B-793), binoculars, magnification 6.5 ×. 

 

Прoсечaн петрoгрaфски сaстaв угљa бaсенa Гaцкo: мaцерaли субгрупе 

телoхуминитa (текстинит, улминит, текстo-улминит) зaступљени су сa 43,11 

%. Мaцерaли субгрупе детрoхуминитa (денсинит и aтринит) зaступљени сa 

45,02 %. Мaцерaли субгрупе гелoхуминитa (5,43 %) предстaвљени су 

кoрпoхуминитoм и гелинитoм. Детерминисaни мaцерaли групе липтинитa 

(кутинит, спoринит и суберинит) зaступљени су сa 2,63 %.  

Групa инертинитa (мaцерaли фузинит, фунгинит и инертoдетринит) 

зaступљенa jе сa 5,73 %. 
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Тaбелa 1. Петрoгрaфски сaстaв угљa Б-793 (84,10-84,25 м). 

Table 1. Petrographic composition of coal B-793 (84.10 to 84.25 m). 

 

Мaцерaли и минерaли (%) Пoдгрупa мaцерaлa К31:91 

Текстинит Телoхуминит 

(Хумoтелинит) 

11,94  

Улминит +ТУ 22,51 

Aтринит Детрoхуминит 

(Хумoдетринит) 

12,94  

Денсинит 26,37 

Гелинит Гелoхуминит 

(Хумoкoлинит) 

-  

Кoрпoхуминит 3,48  

ХУМИНИТСКA ГРУПA   77,24 

Спoринит   0,75 

Кутинит   2,97  

Резинит    - 

Суберинит    - 

Липтoдетринит    - 

Aлгинит    - 

Битуминит   -  

ЛИПТИНИТСКA ГРУПA   3,72 

Фузинит   11,82  

Семифузинит   -  

Фунгинит   4,98  

Мaкринит   -  

Микринит    - 

Склерoтинит    - 

Инертoдетринит   2,24  

ИНЕРТИНИТСКA ГРУПA   19,04 

 

 

 
 

Сликa 5. Фoсил (Б-793, 84,10-84,25 м, ЉУБОЈЕВ, 2012), бинoкулaр, увећaње 6,5 ×. 

Figure 5. Fossil (B-793, 84.10 to 84.25 m, LJUBOJEV, 2012), binoculars, magnification 

6.5 ×. 
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Сликa 6. Улминит (U), увећaње 200 ×. 

Figure 6. Ulminite (U), magnification 200 ×. 

 

 

 
Сликa 7. Текстинит (T) и кoрпoхуминит (Ch), увећaње 200 ×. 

Figure 7. Textinite (T) and corpohuminite (Ch), magnification 200 ×. 

 

 

 

Сликa 8. Текстo-улминит (TU), кoрпoхуминит (Ch), кутинит (Cut), увећaње 200 ×. 

Figure 8. Texto-ulminite (TU), corpohuminite (Ch), cutinite (Cut), magnification 200 ×. 
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Сликa 9.Улминит (U), фузинит (Fz), увећaње 200 ×. 

Figure 9.Ulminite (U), fusinite (Fz), magnification 200 ×. 

 

 
Сликa 10. Текстo-улминит (TU) и фунгинит (Fn), увећaње 200 ×. 

Figure 10. Texto-ulminite (TU) and funginite (Fn) magnification 200 ×. 

 

 

4.2. ФИЗИЧКO-ХЕМИJСКЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ УГЉA 

 

Угaљ гaтaчкoг бaсенa jе уједначеног квалитета у пoгледу техничких и 

хемиjских пaрaметaрa. Прoсечни сaдржajи су: влaгa 38,06%, пепеo 21,00%, 

сaгoрљиве мaтериjе 42,64%, испaрљиве мaтериjе 28,91%, кoксни oстaтaк 

40,22%, C-фиx 24,47 %, S-укупнo 2,23%, S-везaни 0,93%, S-сaгoрљиви 

0,49%. Прoсечне вреднoсти гoрње и дoње тoплoтне енергиjе су 14913 и 

13621. Прoсечне вреднoсти елементaрних aнaлизa угљa (сa укупнoм влaгoм) 

су: C=24,44%; H=2,77%; S=0,24%; и N+O=13,49%. Зaпреминскa мaсa угљa 

креће oд 1,85 дo 2,33 g/cm
3
. Испитивaњем мељивoсти угљa кoнстaтoвaнo jе 

дa се рaди o меким угљевимa. Ниске вреднoсти ‘’Бoндoвoг’’  рaднoг  
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индексa 8,44–19,38  kW/t,  oднoснo,  висoке  вреднoсти  Хaрдгрoвoг  индексa 

60,30–127,39 kW/t, укaзуjу дa jе угaљ средње дo лaкo мељив, штo jе пoсебнo 

знaчajaн квaлитaтивни пoкaзaтељ при примени угљa у термoенергетске 

сврхе, jер исти oпредељуjе квaлитет млинскoг пoстрojењa. 

 

4.3. КAРAКТЕРИСТИКЕ ПРAТЕЋИХ СЕДИМЕНAТA 

 

Грaнулoметриjским испитивaњем (КРСТИЋ, 2012) дoбиjен jе 

прoцентуaлни сaдржaj петрoгених фрaкциja шљунaк–песaк–aлеврит-глинa у 

узoрцимa. 

Пратећи седименати (КРСТИЋ, 2012) у испитивaним узoрцимa 

детерминисaни су кao невезaни или слaбo везaни седименти сa oбиљем 

фoсилних oстaтaкa (пужеви–слике 11 и 12). Фрaкциjе шљункa, a и већинa 

испитивaних узoрaкa фрaкциja пескa су претежнo сaстaвљене oд oдлoмaкa 

фoсилa и кoмaдa дрвенaстoг угљa. Кaрбoнaтне кoнкрециjе су прoдукт 

рaспaднутих фoсилних љуштурa. Oд невезaних седименaтa детерминисaне 

су угљевите глине, пескoвитo лaпoрoвите глине, пескoвитo глинoвити 

aлеврoлити и глинoвити угaљ. Присутни везaни седименaти (КРСТИЋ И ДР., 

2014) су лaпoрoвити туфoви, туфитични лaпoрци и туфoви. 

 

 
Сликa 11. Aлеврoлит, фoсили (пужеви), бинoкулaр, увећaње 6,5 ×, (КРСТИЋ, 2012). 

Figure 11. Alevrolytes, fossils (snails), binoculars, magnification 6.5 ×, (KRSTIĆ, 2012). 

 

 

5. ДИСКУСИJA 

 

Петрoгрaфски сaстaв, хемиjски сaстaв и физичке oсoбине угљa зaвисе 

oд првoбитне мaтериjе, oд присуствa неoргaнске мaтериjе, кao и oд врсте и 

интензитетa биoхемиjских и геoхемиjских фaктoрa. 
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Угaљ гaтaчкoг бaсенa jе хетерoгенoг петрoгрaфскoг сaстaвa штo 

укaзуjе нa рaзличит степен кaрбoнификaциjе. Бoja угљa jе жутoмркa дo 

тaмнoмркa нa свеже oтвoреним пoвршинaмa слoja, a нa стaриjим пресецимa 

и нa гoмилaмa кojе дуже стojе прелaзи у црнoмрку. 

 

 
Сликa 12. Микрoскoпски изглед узoрaк бр. 7, фрaкциja пескa, бинoкулaр, увећaње 

20×, (КРСТИЋ, 2012). 

Figure 12. Microscopic appearance of sample no. 7, sand fraction, binocular, 

magnification 20×, (KRSTIĆ, 2012). 

 

У угљу лежиштa Гaцкo jaснo jе видљивa дрвенaстa структурa 

(дрвенaстo ткивo), штo пoред oстaлoг, укaзуjе нa низaк степен 

кaрбoнизaциjе, oднoснo дa се угaљ мoже сврстaти у типичне лигните. Поред 

изразитог присуства дрвенaстoг угљa (ксилитa), oстaлa угљенa мaтериja 

мaхoм припaдa хумуснoм детритусу и гелификoвaним биљним oстaцимa, 

дoк aнoгрaнскa кoмпoнентa (у виду импрегнaциja, прoслojaкa и сoчивa) 

сaдржи претежнo глину, a у мaњoj мери кaрбoнaтну или пескoвиту 

супстaнцу. Ређе се jaвjajу скрaме пиритa кojе се уoчaвajу збoг пojaве 

иризaциjе. Дебљинa слojевa и сoчивa чистoг ксилитскoг угљa креће се oд 

некoликo центиметара дo некoликo дециметара. Пoврши седиментaциjе су 

изрaжене. 

 

6. ЗAКЉУЧAК 

 

Премa хемиjским и петрoгрaфским oсoбинaмa, угaљ aнaлизирaнoг 

лежиштa припaдa лигнитимa кoд кojих степен угљенизaциjе ниjе дaлекo 

oдмaкao. Имa знaтaн сaдржaj ксилитa, a ближе пoдини рaзвиjен jе земљaсти 

тип лигнитa тaкo дa понегде прелази и у угљевите глине. Бoja угљa jе 

брaoн дo тaмнo мркa сa прелaзимa у црнoмрку. Мехaничке oсoбине угљa се 

брзo мењajу стajaњем нa oтвoренoм прoстoру, нaрoчитo пoсле деjствa 
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aтмoсферилиja (вoдa, струjaње вaздухa, утицaj сунчеве тoплoте). Брзo губи 

влaгу и нa пoвршини се ствaрajу брojне прслине штo oмoгућaвa углaвнoм 

лaкo цепaње и дрoбљење. Релaтивнo се лaкo oткoпaвa, ниjе превише тврд, 

етaже су стaбилне и при нaгибу кoсине oд 80°. 

Ниске вреднoсти Бoндoвoг рaднoг индексa 8,44–19,38 kW/t, oднoснo, 

висoке вреднoсти Хaрдгрoвoг индексa 60,30–127,39 kW/t, укaзуjу дa jе угaљ 

средње дo лaкo мељив, штo jе пoсебнo знaчajaн квaлитaтивни пoкaзaтељ при 

примени угљa у термoенергетске сврхе, jер исти oпредељуjе квaлитет 

млинскoг пoстрojењa. 

Прaтећи седименти (прoслojци jaлoвине у угљу) су угљевите глине, 

пескoвитo лaпoрoвите глине, пескoвитo глинoвити aлеврoлити и глинoвити 

угaљ. Oд везaних седименaтa присутни су лaпoрoвити туфoви, туфитични 

лaпoрци и туфoви. Нa oснoву пaлеoнтoлoшких испитивaњa (фoсилне 

љуштурице) угљени бaсен Гaцкo jе jезерскoг типa сa честим изменaмa 

режимa и флуктуaциjoм jезерске вoде и сa пoвременим oплићaвaњем 

(периoд стaриjег миoценa). 
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The Neogene Coal Basin Gacko, located in the far southeastern part of the 

Republic Srpska, has a complex geological structure. In the period 2009-2012, the 

extensive geological explorations were carried in order to consider the quality and 

quantity of coal (mainly the Central exploitation field). The basic exploration 

method was exploratory deep core drilling.  

All layers of overburden, thickness less than 0.20 m, are mined along with 

coal and thicknesses greater than 0.20 mare mined selectively and represent 

interburden. Due to this reason, a sampling interval (length of 1 sample) of coal in 

exploration is maximum of 5 meters.  

For petrographic testing of coal composition (LJUBOJEV, 2012) 46 samples 

were analyzed from 18 exploration drill holes. From physico-chemical 

characteristics of coal, the following were analyzed in laboratory: moisture, ash, 

combustible substances, volatile matter, coke residue, C-fix, S-total, S-bonded S-

combustible. The values of the upper and lower heat energy, coal elementary 

analysis (C, H, S, N + O), volume weight and coal milling were also analyzed. 

The associated sediments (dirt bands in coal) were analyzed using the sieving 

analysis, petrographic analysis (KRSTIC, 2012), chemical analysis and 

paleontological analysis (17 samples). 

 This work contains a brief overview of the results of the above tests. 
 

Keywords: coal petrographic characteristics, physical-chemical characteristics,  

associated sediments, coal quality, Gacko basin, Republic of Srpska 
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Апстракт: Током маја 2014. године подручје Балкана задесиле су катастрофалне 

поплаве, које су за исход имале велику материјалну штету и људске жртве. Услед 

кише која је достигла количину преко 200mm у року од три дана, на подручју 

Србије дошло је до активирања великог броја клизишта која су многим људима 

угрозила животе, оштетила домове, саобраћајнице и другу инфраструктуру и на тај 

начин довела до тоталног колапса у земљи. Непостојање одговарајућег катастра 

клизишта или пак прогнозних карата на нивоу земље, отежало је деловање кризних 

штабова, када је било неопходно брзо реаговање на потенцијално будућим 

угроженим подручјима. Применом AHP вишекритеријумске анализе приказане у 

овом раду, узимајући у обзир параметре који утичу на развој процеса клижења, 

урађена је карта процене склоности терена ка клижењу у релативно кратком 

временском периоду. На карти је извршена рејонизација терена према класама 

склности ка клижењу терена на класе: ниске, средње и високе подложности ка 

клижењу. Након тога, урађена је евалуација методе, тј. добијеног модела, где се 

теоријски модел поредио са реалним подацима са терена на основу регистрованих 

клизишта. 

 

Кључне речи: поплаве, катастар клизишта, AHP, карта склоности ка клижењу, 

Србија 
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1. УВОД 

 

Последњих деценија сведоци смо драматичних промена временских 

услова на подручју Балкана. Већина аутора (Бајат, 2013; Кржић, 2011; 

Луковић, 2009) указују да Балкан, иако релативно мало подручје, има велике 

просторне и временске осцилације климатских параметара, пре свега у 

погледу падавина и температуре. Не разматрајући узроке, оно што се може 

закључити према статистичким подацима Републичког хидрометеоролошког 

завода Србије, територија Балкана у последње време пролази кроз екстремне 

временске прилике. Преовлађујући узрок обилних падавина, које су маја 2014. 

погодиле Србију, Хрватску и Босну и Херцеговину (које су на неким 

локацијама надмашиле трећину укупних годишњих количина падавина), био је 

неубичајено споро премештање пространог дубоког циклона из области 

Медитерана преко Балканског полуострва. Поплаве које су уследиле за 

последицу су имале велику материјалну штету и на десетине људских 

жртава. У Србији је 1,6 милиона људи директно или индиректно било 

угрожено. Као исход утицаја поплава и великог броја клизишта, 51 особа је 

изгубила живот, а преко 32000 људи је евакуисано. Процењена укупна 

материјална штета у 24 погођене општине износила је 1,525 милијарди евра, 

што одговара вредности од 3% укупног бруто друштвеног производа Србије 

(Work Group of Serbian Government, EU, UN and World Bank 2014, Work 

Group of UN Disaster Assessment and Coordination - UNDAC 2014). 

Сматра се да су падавине које су се десиле у том периоду, 

најекстремније на 100 годишњем нивоу и да су директни узрочник масовног 

активирања клизишта у Србији и Босни и Херцеговини. Протоколи налажу 

да овакве ситуације захтевају брзо и организовано реаговање тј. 

организовани тим инжењера који би одмах обишли терен и угрожена 

подручја и регистровали критичне појаве. С обзиром на искуство из маја 

месеца 2014. године, због прекида у саобраћајној инфраструктури (путеви, 

мостови), услови обиласка терена су јако отежани. Такође, методе даљинске 

детекције нису у потпуности биле применљиве због лоших временских 

услова и облачности. Дакле, у оваквим ситуацијама је неопходно имати 

унапред припремљене сценарије (моделе понашања) о томе колико би и које 

територије биле најосетљивије и најугроженије. Из тог разлога се истиче 

потреба за постојањем националног катастра клизишта, као и изведених 

прогнозних карата (склоности ка клижењу, хазарда, ризика), што на жалост 

није случај у Србији, осим за подручје Београда. Та чињеница отежава рад у 

ванредним ситуацијама, односно захтева много већи труд за благовремено 

реаговање одговарајућих надлежних органа и кризних штабова на терену. 

Обучавање локалних штабова цивилне заштите, али и јавности уопште, у 

пријављивању, тј. евидентирању појава клизишта на територијама локалних 



Крушић и др.: Примена експертске АНР.../Krušić et.al: Application of expert AHP... 

 

117 

 

самоуправа, био би значајан искорак у смислу организованог друштвеног 

деловања на сузбијању ефеката елементарних непогода. 

У овом раду приказана је методологија израде прогнозне карте 

склоности ка клижењу, прикладне за брзо реаговање у кризним сценаријима, 

која може помоћи штабовима цивилне заштите, или кризним штабовима на 

свим нивоима, на основу искустава стечених у мају 2014. године.  

 
2. ОПИС ДОГАЂАЈА И ЗАХВАЋЕНЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

 

На основу података РХМЗ-а, количине падавина које су се десиле 

између 14-16 маја, биле су екстремне, а на неким локацијама, у Западним 

деловима Републике Србије, надмашиле су трећину укупних годишњих 

падавина. Највећа количина падавина регистрована је у околини Лознице са 

дневним максимумом од 110 mm, док је у Београду истог дана, 15.05,  

измерено 109,6 mm. На нивоу тродневних мерења (14. -16.05) околина 

Лознице је била најкритичније подручје са количином падавина која 

превазилази 200 mm воденог стуба. Најмање кише је пало на северозападу, 

југу и југоистоку земље и у југоисточном Банату. Карта на којој је приказана 

количина падавина која је пала у тродневном периоду на територији Србије, 

приказана је на Слици 1. Иста је добијена интерполационом методом кригинга, 

користећи податке са око 100 перманентних станица РХМЗ-а. 
Поред тога, у периоду од 14. априла до 5. маја 2014. године подручје 

Републике Србије је већ било изложено изузетно влажном периоду са доста 

падавина. У већини места измерена је количина падавина између 120 и 170 mm. 

Највећа количина измерена је у планинским пределима запaдне и југозападне 

Србије (на Златибору 280,6 mm, а на Копаонику 270,3 mm), док је најмања 

количина измерена на северу Баната, 72,5 mm у Кикинди. Ова дешавања су 

само претходила ескалирању процеса клижења касније током маја. 

На Слици 2. приказана су подручја захваћена поплавама  за период од 

17-25.5. регистрована уз помоћ визуелне анализе MODIS снимака, 

(сателитских снимака спектрорадиометра - Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer – MODIS, резолуције 250m). Такође на истој слици уједно 

су приказана клизишта (црвене тачке) која су евидентирана касније током 

теренских обилазака, махом током јуна 2014, а тек знатно касније 

дигитализована и стављена у употребу за просторне анализе.  

3. УЛАЗНИ ПОДАЦИ 

 

Имајући у виду врло ограничене доступне податке и хитност израде 

овакве карте у ванредним ситуацијама, неопходно је било ослонити се на 

постојеће податке и као резултат урадити карту генералне просторне 
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вероватноће појаве клизишта. Овом приликом су анализирани и вредновани 

основни морфометријски и геолошки фактори који имају утицаја на 

стабилност терена, а који су се на овако великом подручју могли 

класификовати и дати као производ генералне карте потенцијалне 

угрожености терена. Као фактори који утичу на развој процеса клижења, 

узети су: висина терена, енергија рељефа, нагиб терена, удаљеност од 

поплављених зона, удаљеност од локалних водотокова и литолошки састав 

терена. Затим је извршено вредновање удела сваког параметра на сам процес 

 
Слика 1. Тродневне екстремне суме падавина за 14-16. мај 2014. 

Figure 1. Three-day extreme rainfall for 14-16. maj 2014. 
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а тиме и зонирање терена према склоности (подложности) терена ка 

клижењу. Претходно је било неопходно све факторе класификовати на 

одређене интервале (сви  нумерички  параметри  разврстани  су  у  пет  класа 

 

 
Слика 2. Плавна подручја (тамно плави полигони добијену на основу визуелне 

анализе MODIS снимака 17-25.5. 2014) и евидентирана клизишта (црвене тачке) 

везана за мајске падавине 2014. 

Figure 2. Flood area (dark blue polygons obtained on the basis of a visual analysis of 

MODIS images 17-25.5. 2014) and recorded landslides (red dots) related to precipitation 

in May 2014.  
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према дистрибуцији података односно на основу „Natural Breaks“ интервала) 

и бодовати вредности њихових класа на скали 1-10. При том су за сваки 

вредновани параметер урађене аналитичке карте на којима су издвојене 

класе сходно наведеним критеријумима. 

Дигитални модел терена (ДМТ) – представља приказ висина рељефа 

(Слика 3а). Полазни критеријум је био да су хипсометријски виши терени 

подложнији процесу клижења, условно речено, јер се утицај параметра 

висине редуковао у односу на то за који тип терена се узимао. Иако је је 

утицај параметра висине рељефа значајно мањи у односу на остале 

анализиране параметре извршено је његово вредновање. На карти је 

извршено рекласификовање модела терена на пет висинских класа на скали 

од 1-10 где су најповољнија подручја са висином до 301 m, а најнеповољнија 

са висином од преко 1357 m (Слика 3а).  

Што се тиче енергије рељефа (Слика 3б), склоност ка процесу клижења 

се може сматрати већом у оним подручјима која имају израженије разлике 

релативних висина у односу на површину терена, док су подручја која имају 

мању разлику између позитивних и негативних рељефних облика мање 

склона клижењу. Као и претходни модел, терен је подељен на пет класа 

(најповољнија подручја са 55 m/km
2
, а најнеповољнија са преко 407 m/km

2
 ) 

Параметар који је у директној вези са нестабилношћу падина је нагиб 

падина, приказан на Слици 3г. Усвојен је критеријум да су стрмији нагиби 

склонији појавама клижења и супротно. Као и у претходна два случаја, 

издвојено је пет класа, у скали од 1-10, односно усвојено је да је 

најповољнија класа нагиба до 3°, најнеповољнија >23°). 

Као један од битнијих параметара који се узимао у обзир током маја 

2014.г. је удаљеност од поплављених подручја (Слика 3д), јер се у зони 

поплављених подручја могла очекивати највећа вероватноћа појава 

нестабилности. Тиме је карта склоности терена ка клижењу добила печат 

конкретног догађаја на који се односила и практично заменила податке о 

падавинама, који у тренутку анализе још нису били јавно доступни (обично 

се довољно детаљни подаци са више од рецимо 100 перманентних станица 

објављују тек у годишњацима, односно читаву годину дана касније). Према 

томе, извршено је моделовање терена према параметру удаљености сваког 

пиксела од визуелно дигитализованих поплављених подручја (на основу 

сателитског снимка који је био доступан већ 25. маја). Удаљавањем од зоне 

поплавних подручја се тежине смањују, тј. што је тeрен више удаљен од 

плавног подручја, то је могућност развоја процеса мања (најнеповољнија 

класа удаљеност до 17m , најповољнија >100km). 

Просторни параметар удаљености од водотокова (Слика 4а), због 

густе хидрографске мреже, цео терен класификује врло повољним за 

активирање процеса клижења. По истом принципу као и за  удаљеност од  
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Слика 1. Просторни фактори класификовани према релативном утицају својих 

класа на процес клижења (скала 1-10), а) дигитални модел терена, б) енергија 

рељефа, в) нагиб, г) удаљеност од поплављених подручја 

Figure 3. Physical factors are classified according to the relative impact of their classes on 

the landslide process (scale 1-10), a) digital terrain model, b) energy relief, v) gradient, g) 

distance from flooded areas 
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Слика 2.  Просторни фактори класификовани према релативном утицају својих 

класа на процес клижења (скала 1-10), а) удаљеност од водотокова, б) геолошке 

јединице (1-алувијон, 3-остале творевине, 4-остале квартарне наслаге, 6-Неогени 

басени, 8-плиоценске глине, 9-палеозојски шкриљци ниског кристалинитета, 10-

флишни комплекси). 

Figure 4. Physical factors are classified according to the relative impact of their classes on 

the landslide process (scale 1-10), a) distance from water courses, b) geological units (1-

alluvium, 3 other creations, other 4-Quaternary deposits, 6-Neogene basins, 8-Pliocene 

clays, 9-Paleozoic low crystallinity, 10-flysch complexes). 

 

плавних подручја, што је удаљеност већа то је могућност појаве 

нестабилности мања и обрнуто (најнеповољнија класа удаљености је до 

692m, односно најповољнија >6080m). 

Класификовање геолошких чинилаца је било најнезахвалније и 

заснивало се у великој мери на субјективности. Основ за класификацију је 

био литолошки састав, али је при том узимана у обзир геолошка старост. С 

обзиром да није било могуће познавати механичка својства стенских маса на 

овако великом подручју, издвојено је 7 геолошких јединица (Слика 4б). 

Након тога, одговарајуће вредности пиксела су додељене  свакој од класа, 

при том су нпр. литолошке јединице које имају приближно иста механичка 

својства сврстане у исту класу, како би се могао поједноставити модел. У 

зони плиоценскиг глина, палеозојских шкриљаца и флишног комплекса 
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издвојено је подручје са највећим потенцијалом ка клижењу - класе 10, 9 и 8, 

респективно. 
 

4. МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Методологија је заснована на постулатима просторне анализе 

клизишта у регионалним размерама. Усвојена су два основна постулата која 

се примењују у анализама и процени просторне дистрибуције процеса 

клижења: клижење које се на датом подручју раније догодило може се 

поновити ако се стекну исти или слични услови који су претходно довели до 

клижења, односно клижење се такође може догодити и на неком другом 

подручју сличних својстава, чак и ако није било претходно забележених 

појава клижења. Склоност (подложност-сусцептибилититет) ка клижењу је 

на тај начин посматрана као просторна вероватноћа појаве и то у тзв. 

регионалној размери, односно ширем подручју од неколико десетина и 

стотина километара.  

AHP (енг. Analytic Hierarchy Process) метода је као метода 

вишекритеријумске анализе широко распрострањена и применљива за 

различите врсте процена. У процени склоности терена ка клижењу нашла је 

примену у квантификацији различитих параметара који утичу на процес 

клижења и у  ГИС окружењу даје реалније просторне резултате много боље 

него неке друге методе. Једноставно речено, AHP метода  је поступак којем 

неколико одабраних улазних параметара (дигитални модел терена, енергија 

рељефа, нагиб падина, удаљеност од поплављених зона, удаљеност од 

водотокова и геологија терена) дефинише коначни модел терена (склоност 

ка клижењу). Фактори који се узимају у обзир утичу на финални  модел 

преко својих тежинских коефицијената (бодова), а да су претходно сви 

фактори нормализовани (доведени на исту скалу, у овом случају 1-10). Како 

се њихов утицај истовремено одређује, они захтевају на неки начин 

међусобно вредновање односно квантификовање сваког појединачног члана 

у односу на било који други. 

Процену параметара у идеалним условима врши тим експерата који 

имају искуства независно један од другог да би се затим њихови 

критеријуми усагласили. На тај начин, добијају се осредњени тежински 

коефицијенти (бодови) за сваки од параметара, односно прва релациона AHP 

матрица, да би се затим у квантификационој AHP матрици извршила њихова 

нормализација, тј. бодовање укупних удела у моделу. Једноставним 

сумирањем утицајних параметара помножених својим одговарајућим 

уделом, у ГИС окружењу, добија се коначни квантитативни модел 

склоности ка клижењу на датом подручју. Модел се може класификовати у 
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квалитативан модел са назначеним класама, као нпр. класе високе, средње и 

ниске склоности (1,2,3). 

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈA 

 

Поступак моделовања се састојао у корелисању међусобног утицаја и 

додељивања предности параметру који је значајнији, према логичном и 

искуственом расуђивању. С тога је интервал коефицијента распоређен у 

матрици (Табела 1), где су доведени у везу сви релевантни параметри. Када 

је поједини параметар имао предност над својим паром додељен му је 

коефицијент већи од 1, и обратно, ако је значај параметра мањи биће мањи 

упоредни индекс. Свако поређење два елемента хијерархије вршило се 

коришћењем Сетијеве скале (Saaty, 2003). 

 
Табела 1. Сaтијева скала (Saaty, 2003) на чијем принципу се врши AHP метода.  

Table 1. Satties scale (Saaty, 2003) on which principle is carried out AHP method. 
Значај Дефиниција Опис 

1 истог значаја два елемента су идентичног значаја у односу на циљ 

3 слаба доминантност 
искуство или расуђивање незнатно фаворизују један 

елемент у односу на други 

5 
демонстрирана 

доминантност 

искуство или расуђивање незнатно фаворизују један 

елемент у односу на други 

7 јака доминантност доминантност једног елемента потврђена искуствено 

9 апсолутна доминантност доминантност највишег степена 

2,4,6,8 међувредности потребан је компромис или даља подела 

 

На том принципу извршена је класификација за овај модел терена, 

док је матрица приказана тебеларно (Табела 2). Као што се види по 

додељеним коефицијентима, највећи значај се придавао у овом случају пре 

свега удаљености од поплављених зона, затим геологији тeрена и нагибу 

падина. 
Табела 2. AHP матрица вриједности. 

Table 1. AHP matrix of values. 

 

Удаљеност 

од 

поплављених 

зона Геологија 

Нагиб 

падина 

Удаљеност 

од 

водотокова ДМТ 

Енергија 

рељефа 

Удаљеност од 

поплављених 

зона 1 4 5 6 8 9 
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Удаљеност 

од 

поплављених 

зона Геологија 

Нагиб 

падина 

Удаљеност 

од 

водотокова ДМТ 

Енергија 

рељефа 

Геологија 0.5 1 3 4 6 7 

Нагиб падина 0.2 0.333333 1 3 5 6 

Удаљеност од 

водотокова 0.166667 0.25 0.333333 1 4 5 

ДМТ 0.125 0.166667 0.2 0.25 1 2 

Енергија рељефа 0.111111 0.142857 0.166667 0.2 0.5 1 

Σ 2.102778 5.892857 9.7 14.45 24.5 30 

 

У следећој фази приступило се  пондерисању вредности фактора 

дељењем са њиховом укупном сумом Σ, да би се на крају за сваки фактор 

добила вредност сума свих утицајних фактора, тј. процентуално изражен 

утицај сваког фактора. 

 
Табела 3. Добијене вриједности утицајних фактора на коначни модел терена . 

Table 3. The obtained values of the influencing factors on the final terrain model. 

 

Удаљеност 

од 

поплављених 

зона Геологија 

Нагиб 

падина 

Удаљеност 

од 

водотокова ДМТ 

Енергија 

рељефа Сума 

Удаљеност 

од 

поплављених 

зона 0.475561 0.678788 0.515464 0.415225 0.326531 0.300000 0.451928 

Геологија 0.237781 0.169697 0.309278 0.276817 0.244898 0.233333 0.245301 

Нагиб 

падина 0.095112 0.056566 0.103093 0.207612 0.204082 0.200000 0.144411 

Удаљеност 

од 

водотокова 0.079260 0.042424 0.034364 0.069204 0.163265 0.166667 0.092531 

ДМТ 0.059445 0.028283 0.020619 0.017301 0.040816 0.066667 0.038855 

Енергија 

рељефа 0.052840 0.024242 0.017182 0.013841 0.020408 0.033333 0.026975 

 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Као што је већ напоменуто,  параметри који су вредновани као 

меродавни за утицај на процес клижења су били удаљеност од плавних 

подручја, литолошки састав, нагиб терена, удаљеност од водотокова, 

апсолутне висине терена и енергија рељефа, што су редом модели М1, М2, 

М3, М4, М5 и М6. Ови параметри квантификованом у моделу склоности ка 

клижењу М дају следећу зависност (1). 
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654321 03,004,009,014,025,045,0 MMMMMMM  (1) 

 

Добијени М је рекласификован у 3 класе тј. класу ниске, средње и 

високе подложности ка клижењу (Слика 5). 

 

6. ЕВАЛУАЦИЈА ДОБИЈЕНОГ МОДЕЛА 

 

Приказани модел израде карте склоности ка клизању (susceptibility 

map) се односио на реалну кризну ситуацију и био је оперативан након свега 

неколико дана, од идентификовања потребе за анализама и проценама 

(оквирно 20-30 мај 2014). Иницијална евалуација модела најпре је изведена 

на основу првих пријављених случаја. Знатно касније (тек после октобра 

2014. године) се појавила много тачнија и детаљнија база података о 

регистрованим клизиштима, па овде приказујемо евалуацију у односу на ту 

комплетнију базу. Поступак евалуације се врши једноставним преклапањем 

локација регистрованих клизишта и упоређивањем са вредностима класа 

добијеног модела М (Табела 4). 

 
Табела 4.  Евалуација AHP модела у односу на клизишта евидентирана након 

маја 2014. 

Table 4. Evaluation of AHP model in relation to landslides registered after May 2014. 

 

а класа склоности занемарљива ниска средња висока 

б % укупне површине по класи 63.83 22.68 12.33 1.16 

в број клизишта по класи 76.00 104.00 151.00 13.00 

г % клизишта по класи 22.09 30.23 43.89 3.78 

д 

нормализован % клизишта по 

класи у зависности од њене 

величине: г* (100-б)/100 

12.86 23.38 38.48 3.74 

 

Добијена карта склоности ка клижењу има издвојене 4 класе, 

занемарљиве, ниске, средње и високе склоности ка клижењу. У складу са 

тим дошло се до података да  је по издвојеним класама регистровано:  

 у класи са занемарљивoм склоношћу ка клижењу регистровано на 

терену 12.86 % укупне површине те класе;  

 у класи са ниском склоношћу регистровано на терену 23.38%  укупне 

површине те класе ; 

 у класи са средњом склоношћу регистровано на терену 38.48 % 

укупне површине те класе; 

 у класи са високом склоношћу ка клижењу регистровано на терену 

3.74 % укупне површине те класе (Табела 4). 
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Слика 3 . AHP модел занемарљиве, ниске, средње и високе склоности подручја ка 

клижењу, услед мајских екстремних падавина 2014 (црне тачке представљају 

евидентирана клизишта након догађаја). 

Figure 5. AHP model of negligible, low, medium and high susceptibility areas to 

slipping, due to extreme precipitation in May 2014 (black dots represent recorded 

landslides after the event). 
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Како је различита величина сваке од ових класа, неопходно је 

кориговати евалуацију грешке пропорционално величини класе. Може се 

рећи да је средња класа веома добро корелисана са евидентираним 

клизиштима, док је класа високе склоности релативно слабо корелисана. 

Ниска класа има задовољавајућу тачност, међутим класа означена као 

занемарљива има неочекивано велики број клизишта. Разлог за неочекевано 

велики број клизишта у обе граничне класе (класе занемарљиве и високе 

склоности), лежи у томе што су критеријуми за издвајање појединачних 

параметара и њихових вредности били прешироко дефинисани за случај 

класе занемарљиве склоности. Што се тиче класе високе склоности, 

критеријуми су били превише строги, односно нису за поједине параметре 

били довољно усклађени. Међутим, због ефикасности модела у погледу 

средње класе, може се истаћи да је модел прилично успешан за један овако 

прегледан и генералан ниво истраживања, чија је сврха да укаже на размере 

и распрострањење процеса. Такође, с обзиром на оскудност података и 

брзину израде, ефикасност модела се може оценити успешном. 

 

7. ЗАКЉУЧАК 

Клизишта свакодневно угрожавају животе људи, те њихово изучавање као  

природног хазарда је неопходно, поготово у кризним ситуацијама, како би се 

последице њиховог деловања правовремено предвиделе, евентуално спречиле 

или бар ублажиле. Свест друштва уопште, али и стручне јавности, није довољно 

развијена што се тиче разумевања хазарда од клизишта. Оно што се дешава 

јесте да нас последице догађаја, наводе на све грешке несистемтичности 

изучавања процеса клижења, као и на неспремност за адекватно реаговање, што 

се нажалост показало у мају 2014. године. Из тог разлога је неопходно 

инсистирати на систематском регистровању свих појава клижења на територији 

Србије и процени склоности, односно хазарда од клизишта кога треба 

посматрати и у светлу екстремних климатских догађаја, као што је био 

прошлогодишњи. Приказана примена AHP методе на брз и поуздан начин даје 

податке који могу бити од значаја у ванредним ситуацијама, па и онда кад 

немамо конкретне податке из катастра, или било какаве прогнозне карте. Модел 

који је урађен након прошлогодишњих догађаја, је добар пример, јер је 

постигао висок степен корелације са реалним догађајима, тј. са накнадно 

прикупљеним подацима  са терена.  
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In May 2014, the Balkan region was affected by catastrophic floods which 

resulted had extensive property damage and human victims.  

Apart from floods, many landslides occured throughout Serbia due to the 

heavy rainfall that reached over 200 mm within three days, endangering lives, 

property and infrastructure, leading to the total collapse in the country. Lack of 

appropriate landslide inventory, as well as various forecasting maps at national 

level, significantly complicates quick and effective assessment and remediation.  

Applying AHP multicriteria analysis, taking into account the factors that 

influence landsliding process, primarily distance from flooded areas, and other 

factors (geological units, slope inclination etc.), was used for producing landslide 

susceptibility map, which represents a good and quick base for landslide 

assessment. It zones the area into classes of negligable,  low, medium and high 

susceptibility to landslides.  

Subsequently, evaluation of obtained model, by comparing susceptibility 

classes with landslides that were registered after the event, confirmed that the 

model is sufficiently reliable for initial landslide assessment and remediation 

planning. 

 

Key words: floods,  landslides register, AHP, susceptibility map, Serbia 
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Aпстракт: Mај мјесец 2014. године обиљежен је великим поплавама, клизиштима, 

бујицама које су захватиле готово цијелу Републику Српску. Падавине, које су биле 

далеко изнад просјека (150 – 270 mm), изазвале су много природних хазарда и 

нанијеле велику материјалну штету коју је готово немогуће процијенити. Поред 

падавина,  развоју клижења свакако су допринијели и веома сложена геолошка 

грађа терена, геоморфолошки услови, али и неадекватна људска дјелатност. Ту се 

прије свега мисли и на занамеривање геотехничких истраживања терена приликом 

изградње стамбених објеката, саобраћајница и сл. у условно стабилним теренима.  

У Републици Српској општина Лопаре је највише угрожена процесима 

нестабилности и само на њеној територији регистровано је 1514 појединачних 

појава клизишта која су нанијела немјерљиву материјалну штету. 

 

Кључне ријечи: Клизишта, природни хазард, падавине, штете, општина Лопаре, 

Република Српска 

 

 

1. УВОД 

 

Општина Лопаре је смјештена у сјевероисточном дијелу Босне и 

Херцеговине и Републике Српске. Простире се на површини од 300 km
2
 и 

броји 16.568 становника, који живе у 33 насељена мјеста. 

Киша која је падала у периоду од 14 - 17. маја 2014. године 

проузроковала је катастрофалне поплаве у већем дијелу сјеверне и источне 

Републике Српске (слика 1). Количине падавина у тим предјелима биле су и 

до три пута веће од просјека, док је чак у неким подручјима то била највећа 

количина падавина икада измјерена. 
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Ове временске неприлике су у великој мјери погодиле и општину 

Лопаре, па је на тај начин дошло и до активирања великог броја клизишта. 

 

 
 

Слика 4. Географски положај истраживаног подручја 

Figure 1. Geographical position of the study area 

 

 
 

Слика 5. Карта падавина у Републици Српској за мај мјесец 2014. године, (РХМЗ 

РС, 2014). 

Figure 2. Map of precipitation in the Republic of Srpska for the May 2014, (RHMS RS, 

2014). 
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У мају 2014. године на ширем подручју општине Лопаре пало је 252,5 

mm кише, што је око 3,5 пута већа вриједност од вишегодишњег просјека за 

мај мјесец (70,1 mm) (РХМЗ РС, 2014). 

Општина Лопаре је одувијек била изузетно подложна процесима 

нестабилности, међутим, интересантно је да су се након обилних падавина у 

мају 2014. г. углавном активирала нова клизишта, док су раније санирана 

већином остала умирена.    

 

2. ГЕОЛОШКА И ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА  

ГРАЂА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

Подручје општине Лопаре обухвата источни дио Лопарског 

(Шибошничко – лопарског) басена (ЧИЧИЋ, 1988). Цјелокупан простор 

општине Лопаре изграђен је од стијена терцијарне и квартарне старости 

(слика 3). 

Територија општине Лопаре одликује се изузетно сложеним 

инжењерскогеолошким карактеристикама подложним за развој процеса 

нестабилности, разноврсношћу литостратиграфског састава,  сложеним 

хидрогеолошким својствима, те значајним утицајем човјекове дјелатности 

на околни терен. 

Пошто је велики дио терена општине Лопаре изграђен од творевина 

терцијарне  старости  (палеоген и неоген), са  веома дебелом кором 

површинског распадања створени су природни услови за развој 

гравитационих процеса нестабилности, од којих доминирају клизишта.   

Основну стијенску масу сачињавају глине, глинци, лапори, лапорци, 

пјешчари и конгломерати са релативно добрим геотехничким својствима.  

Неогени седименти су изложени дејству процеса физичко-хемијског 

распадања, усљед чега се у њиховој површинског зони ствара 

карактеристична кора распдања, у оквиру које се најчешће формирају 

клизишта (ЈАЊИЋ, 1995).  

Делувијални површински покривач је углавном изграђен од глиновито 

– пјесковитих материјала, чије се карактеристике усљед засићења водом, 

погоршавају у геотехничком смислу и он постаје склон нестабилности.  

Један дио територије општине Лопаре изграђен је од тзв. палеогеног 

флиша, који представља комплекс јако промјењљивих геотехничких 

карактеристика. Основне инжењерскогеолошке одлике ових комплекса јесу 

смјењивање крутих и пластичних стијена, интензивно тектонски оштећених, 

наизмјенично смјењивање водонепропусних и водопропусних стијенских 

маса, различита отпорност стијена према деструктивном дјеловању 

спољашњих фактора као и развијеност процеса спирања и јаружања у 

дубоко распаднутим основним стијенама комплекса (МИТРОВИЋ И ДР., 2014). 
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Слика 6. Геолошка карта општине Лопаре са позицијама клизишта  

према ОГК 1:100.000 листови Тузла (Чичић и др., 1988) и Брчко (Бузаљко и 

др., 1985). 

Figure 3. Geological map of Lopare municipality with positions of landslides 

according to BGM i scale 1: 100,000 sheets Tuzla (Čičić et al., 1988) and Brcko 

(Buzaljko et al., 1985).  

Клизиште/ 

Landslides 



Сандић и Лека: Клизишта у општини.../Sandić&Leka: Landslide in the municipality... 

 

135 

 

 

Готово сва клизишта на територији општине Лопаре су се десила по 

контакту између површинског покривача и основне стијенске масе, односно 

припадају клизиштима консеквентног типа (слика 4). 

Интересантна је и појава нестабилности у МЗ Тобут, несвакидашња за 

наше просторе, у литератури позната као бочно смицање (lateral spreading), 

(поглавље 3.1).  

 

 

 
Слика 7. Упрошћени карактеристични инжењерскогеолошки пресјек клизишта. 

Figure 4. Simplified engineering-geological cross-section of typical landslide. 

 

Овдје је значајно да нагиб површине слојевитости представља услов 

стабилности падине. Према томе, неповољни услови су на падинама у 

којима слојеви падају паралелно нагибу падине. У том случају су падине или 

нестабилне или се стијене усијецањем могу довести у нестабилно стање. 

Поред клизишта, при засијецању падина, могуће је одроњавање мањих или 

већих маса стијена овог комплекса.  

Сјеверни дио општине Лопаре изграђен је од нешто млађих, 

алувијалних и терасних седимената, квартарне старости у којима су појаве 

клизишта веома ријетке. Комплекс алувијалних седимената изграђује 

искључиво равнице дуж ријечних токова. У грађи терена преовладавају 

различито таложени и неједнолично гранулисани седименти шљунка и 

пијеска, мјестимично глине, рјеђе муља. Представљају стабилне терене. У 
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хидрогеолошком погледу представљају добро водопропусне средине 

(МИТРОВИЋ И ДР., 2014). 

 

3. КЛИЗИШТА У ОПШТИНИ ЛОПАРЕ 

 

Општина Лопаре je општинa са највећим бројем регистрованих 

клизишта у Републици Српској са 1514 регистрованих појава (слика 5). 

 

 
Слика 8. Карта регистрованих клизишта по општинама у Републици Српској за 

2014. годину. 

Figure 5. Map of registered landslides in the Republic of Srpska by municipalities for 

2014. 

 

Клизишта су се активирала у 22 мјесне заједнице гдје је 77 кућа у 

потпуности срушено, 212 кућа великим дијелом оштећено, 110 помоћних 

објеката срушено, 220 помоћних објеката оштећено и активирано је 193 

клизишта на магистралним, регионалним и локалним путевима. Због мјера 

сигурности, 93 куће су исељене са 217 чланова домаћинства. Укупна 

површина која је захваћена процесом клизања је 550 ha. 
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Процијењена штета од клизишта и поплава на територији општине 

Лопаре износи 13.429.387,94 КМ (САВИЋ И ДР., 2014). 

Највећи дио клизишта у општини Лопаре има готово исти механизам, 

углавном су плитка или површинска, односно настају засићењем 

површинског покривача који клиза преко чврсте подлоге (слике 3 и 6). 

Опште је познато да седименти глиновито-пјесковито-лапоровитог 

типа након засићења, губе своје геотехничке карактеристике и постају 

склони клижењу.   

 

 
 

Слика 9: Карактеристични начини клизања терена (МЗ Г. Мачковац – лијево, МЗ 

Јабланица – десно). 

Figure 6: Typical ways of slipping of terrain (LC G. Mačkovac - left, LC Jablanica - 

right). 

 

Поред природних предуслова, за формирање клизишта на подручју 

општине Лопаре веома значајно је и непостојање дренажних система за 

одводњу вишка воде, неадекватно засијецање природних падина у зони 

објеката, као и неселективно пошумљавање. Такође, доста објеката је 

изграђено у нестабилним зонама, без претходно изведених геотехничких 

истраживања. 

Недовољна геотехничка истраженост терена, грађење у нестабилним 

подручјима, лоше или никакво превентивно дјеловање, па и нестручна 

санација клизишта доводе да ови процеси имају још веће негативно 

дјеловање на људе и околину. 

 

3.1. Клизиште у МЗ Тобут 

 

Клизиште у МЗ Лопаре представља неуобичајену појаву 

нестабилности терена како у општини Лопаре и Републици Српској тако и у 
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региону. У литератури се оваква појава назива бочно смицање – ширење 

(CRUDEN, 1993), без јасно дефинисане површи којом се кретање одвија.  

Евидентно је да је смицањем захваћен не само површински покривач 

изграђен од глиновито-пјесковитих, квартарних седимената, већ и велики 

дио основне стијенске масе, oдносно лапораца (слике 7 и 8). 

 

 

 

 
 

Слика 10: Клизиште у МЗ  

  

 Укупна дужина клизишта износи између 450-500 m. Његова ширина 

се креће у опсегу између 200 и 300 m, с тим што се у дијелу према ножици 

(дијелу према путу) оно знатно сужава на око 50-100 m. 

 У чеоном дијелу јасно се види ожиљак (разлом) покренут у дужини 

од око 40 m са дубином између 12-18 m. Активирањем је у потпуности 

порушена породична кућа и помоћни објекти. 

 У средишњем дијелу, евидентирано је неколико ожиљака ширине од 

0,50-1,00 m и многа забарења и каптаже, гдје се јасно види да је режим 

подземне воде поремећен. 

 Такође и средишњем, али посебно у доњем дијелу клизишта уочава 

се типична клизна морфологија за великим издизањем клизиних маса и 

честим денивелацијама. 
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Слика 11. Упрошћени инжењерскогеолошки пресјек клизишта у МЗ Тобут. 

Figure 8. Simplified engineering-geological cross-section of landslide in LC Tobut. 

 

 Поред обилних падавина које су свакако допринијеле активирању, за 

развој овог геолошког процеса пресудни су неповољна орјентација слојева 

субстрата (лапораца), али и „блага“ неотектонска активност. 

 Ово клизиште, иако неекономично за санацију, заслужује да буде 

предмет даљих детаљних истраживања, прије свега треба успоставити 

мониторинг клизишта ради осматрања његове активности и евентуално 

спровести геофизичка испитивања. 

 

4. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Пажљивом анализом везе геолошких одлика и морфолошких обиљежја 

долази се до закључка да је у блиској геолошкој прошлости било клизишта 

огромних размјера у простору неогених терена, као што је случај са 

општином Лопаре, која су оставила трага у морфологији падина. Управо су 

ту и у новије вријеме регистрована најчешћа клизишта. На оваквим старим, 

привремено стабилизованим клизиштима, изграђени су бројни објекти 

којима пријете опасна оштећења или потпуно рушење. 

Процеси нестабилности представљају лимитирајуће факторе у 

просторном развоју градова, изградњи објеката инфраструктуре и 

захтијевају примјену врло скупих и технички сложених рјешења за њихову 

санацију. 

Негативан социо-економски утицај клизишта се веома често 

занемарује, а штете које она проузрокују су изузетно велике и захватају 

велики простор Републике Српске, а нарочито територија општине Лопаре, 

која спада у општину са највећим бројем регистрованих клизишта. 
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На подручју општине Лопаре клизишта су захватила сва насељена 

мјеста у брдском дијелу (22 мјесне заједнице), у којима су оштетила куће, 

помоћне објекте, водоводе, резервоаре за воду, бунаре, стубове за електро 

мрежу, телефонску мрежу, путеве, ливаде, пашњаке, воћњаке, септичке јаме, 

канализације и друге објекте. 

Све ово говори у прилог чињеници да појаве нестабилности терена 

представљају веома комплексан проблем, чији се узроци, услови настанка и 

механизам кретања у великом броју случајева не третирају са довољном 

пажњом.  
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In May 2014, on the area of the municipality of Lopare fell 252.5 mm of 

rain, which is about 3.5 times  higher value of multi-year average for the May 

(70.1 mm). 

Lopare has always been highly liable to processes of instability; however, 

the interesting fact is that mostly new landslide sites activated after the heavy 

rainfall in May 2014, whereas those previously repaired remained largely calm. 

The territory of the municipality Lopare has extremely complex 

engineering-geological characteristics liable to development of processes of 

instability.  

Almost all of the landslide sites in the municipality Lopare happened along 

the line of contact between the surface cover and basic rock mass. 

Lopare is the municipality with the highest number of registered landslide 

sites in Republic of Srpska, with 1514 registered cases. 

Estimated damage made by landslide sites and floods in the municipality 

Lopare is 13,429,387.94 KM.  

In addition to natural preconditions for formation of landslide sites in the 

area of Lopare, also very important is the lack of drainage systems for draining 

excess water, inadequate cutting into natural slopes in the area of facilities, as well 

as indiscriminate afforestation. Also, a lot of facilities have been built in unstable 

areas without previously performed geotechnical investigations.  

Processes of instability are limiting factors in spatial development of cities, 

construction of infrastructure and they require the use of very expensive and 

technically complex solutions for their repair. 

 

Key words: landslides, natural hazard, damage, Lopare municipality, Republic of 

Srpska 

 


