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Original Scientific Paper 

 

 

MINERALOGY, GEOCHEMISTRY AND EPIGENESIS OF 

BAUXITES IN INNER DINARIDES  

 
ADAM DANGIĆ 

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

E-mail: adangic@eunet.rs  

 

 
Аbstract. The karst bauxite province of Inner Dinarides (ID) at Balkan Peninsula (SE 

Europe) is characterized by bauxites of Cretaceous age which appear in few bauxite areas 

of which two – Vlasenica-Milići-Srebrenica (VMS), in NE Bosnia, and Grebnik, in SW 

Serbia, contain economically important bauxite deposits. In these two areas bauxites are 

characterized by similar types of occurrence, as fillings in depressions in karstified 

limestones, but there are some important differences in their mineral composition and 

geochemistry. In the VMS area, in some deposits bauxite is sporadically discolored and 

kaolinized around fissures. In the Grebnik area, close to some bauxite outcrops there are 

small deposits consisting of bauxite detritus mixed with terra-rossa. 

The mode of the occurrence and the mineralogical and geochemical characteristics of 

bauxites in both areas indicate that they were formed by an in situ bauxitization that 

produced Al-monohydrate minerals - boehmite in the VMS area and diaspore in the 

Grebnik area. In the epigenetic stage the bauxite deposits at both areas were subjected to 

very specific alteration processes. In Grebnik, some of bauxite deposits have been 

outcropped and exposed to mechanical weathering. Bauxite detritus was mixed with terra-

rossa material to form detrital fans which present a new type of secondary bauxite 

deposits – detrital bauxites with terra rossa (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998). In VMS, 

some bauxite deposits were locally subjected to kaolinization, an alteration process caused 

by Si-metasomatism in a very specific geochemical system of bauxite-groundwater 

interaction. 

 

Key words: karst bauxites, mineralogy, geochemistry, genesis, epigenesis, bauxite 

kaolinization, detrital bauxites, Inner Dinarides 

 

1. INTRODUCTION  

 

In the western parts of Balkan Peninsula there are numerous karst bauxite 

deposits and occurrences localized in two bauxite provinces - the External 

Dinarides (ED) and Inner Dinarides (ID) (BÁRDOSSY, 1982; GRUBIĆ, 1975). In the 

ED bauxites appear in a series of stratigraphic levels, from the Triassic to Eocene. 

On the other side, in the ID all bauxites are of Cretaceous age. In ID there are two 
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important bauxite areas: Vlasenica- Milići-Srebrenica (VMS), in Republic of 

Srpska (Bosnia and Herzegovina) and Grebnik, in Serbia. In these areas bauxites 

deposits similar geological but differ in mineralogical and geochemical features 

and epigenetic alterations.  

Bauxites in the VMS are of boehmite-hematite composition. Some deposits 

are characterized by a local epigenetic kaolinization of bauxite (DANGIĆ, 1983; 

1985a). Bauxites in Grebnik are of diaspore-hematite composition. Around some 

bauxite outcrops there are accumulations of bauxite detritus with terra-rossa, 

which represent a new type of secondary bauxite deposits – detritic bauxite with 

terra-rossa (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998; 2000).  

The paper presents geological, mineralogical and geochemical features of 

bauxite deposits in the VMS and Grebnik areas and discusses their genesis and 

epigenetic changes.  

 

2. GEOLOGICAL FEATURES 

 

The ID bauxite province extends in NW-SE direction, from the south edge of 

the Pannonian Basin through NE Bosnia and Herzegovina and West and SW 

Serbia. In the ID there are 4 bauxite provinces (from NW to SE): (1) Poćuta, (2) 

VMS, (3) Zlatibor and (4) Grebnik (Figure 1). The VMS and Grebnik bauxite 

areas contain economically very important bauxite deposits; the other two areas 

are with deposits of little importance (DANGIĆ, 1985а; DANGIĆ&GORDANIĆ, 1994; 

GRUBIĆET ALL., 1988; JANKOVIĆ, 1990).  

 

 

 
Figure 1. Geologic sketch map showing 

positions of bauxite areas in the Inner Dinarides 

karst bauxite province. 
ED= External Dinarides. ID= Inner Dinarides: 

1- Poćuta area. 2-VМС area.  

3- Zlatibor area. 4- Grebnik area. 

 

Слика 1. Геолошка прегледна карта 

са локацијама бокситних области у 

бокситној провинцији Унутрашњих 

Динарида. 
ED= Спољашњи Динариди. ID= Спољашњи 

Динариди: 1-Поћута. 2-ВМС. 3- Златибор. 

4-Гребник. 
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The VMS area (in the older literature: Vlasenica area) is located in the 

Republic of Srpska between the cities of Milići,Vlasenica and Srebrenica. Bauxite 

deposits appear in a zone of NW-SE extension, 30 km long and 4 km wide, which 

is located along the contact of middle Triassic limestones with Paleozoic slates 

and sandstones (Figure 2). In this zone there are a large number of bauxite deposits 

of different sizes, located in the karst depressions in Middle Triassic limestones 

and covered by Upper Cretaceous limestones and/or a series of Neogene (?) 

conglomerates, sands and clays (RANKOVIĆ, 1973).  

The bauxite bodies are shaped as beds, lenses and pocket fillings, and some of 

them are as thick as over 40 m (Figure 3). The deposits vary in size, from a few 

tens of thousands to over 10 mil tons of bauxite (deposit Braćan). Bauxite area 

consists of two mining districts: Milići, in the north and Srebrenica, in the south. 

 
 

Figure 2. Geological map of the Vlasenica- Milići-Srebrenica bauxite area  

(DANGIĆ, 1985a). 
1- hanging wall sediments: Albian-Cenomanian limestones and Neogene (?) conglomerates, sands, 

and clays. 2-bauxite deposits. 3-footwall: Middle Triassic limestone. 4-Paleozoic schists and 

sandstones. 

Слика 2. Геолошка карта бокситног подручја Власеница-Милићи- Сребреница 

(DANGIĆ, 1985a). 
1- кровински седименти: алб-ценомански кречњаци и неогени (?) конгломерати, 

пескови и глине. 2-лежишта боксита. 3-подина боксита: средњетријаски кречњаци. 

4-палеозојски шкриљци и пешчари.  
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Figure 3. Vertical cross section, open pit in the Braćan deposit (DANGIĆ, 1985a). 
 1 – hanging wall limestone; 2- bauxite; 3- footwall limestone; 4 - footwall boundary;  

5 - tentative footwall boundary.  

Слика 3. Профил, површински коп на лежишту Браћан (DANGIĆ, 1985a). 
1- кровински кречњаци; 2- боксит; 3- подински кречњаци; 4- граница са подином;  

претпостављена граница са подином. 

 

 

Bauxite is brownish-red in color, has oolitic/pisolitic structure and consists 

mostly of the minerals boehmite and hematite mixed with kaolinite and TiO2-

minerals (anatase and brucite) (DANGIĆ, 1985a; MAKSIMOVIĆ & DANGIĆ, 1984; 

1985). 

In some deposits, there are sporadically narrow zones (cm-dm wide) of 

bleached bauxite around fissures. Detailed studies have shown that they are 

connected with an epigenetic kaolinization of bauxite produced by a Si-

metasomatism in a very specific geochemical system (DANGIĆ, 1983, 1985a, 

1988a). Kaolinization of bauxite is a part of a zoned alteration of bauxite around 

fissures. The alteration belt consists of two zones and is characterized by 

neokaolinite, neoboehmite and neodiaspore as alteration minerals. Alteration of 

the matrix and the oolites differ in their alteration patterns (Figure 4). The matrix 

alteration pattern is kaolinite zone-boehmite zone-bauxite. The oolite alteration 

pattern is diaspore zone - diaspore-new boehmite zone - bauxite.  

The Grebnik bauxite area is located at Grebnik Mt., near the town of Klina in 

Metohija. Bauxite deposits appear in a narrow zone of N-S extension, as long as 

15 km and as wide as 2 km. The deposits are located in karstified Middle Turonian 

limestones and are covered by Maastrichtian rudist limestones (PODUNAVAC & 

LJUBIĆ, 1998; RADOIČIĆ, 1987). In the vicinity of the bauxite zone there are 

Jurassic ophiolite complex - peridotites, serpentinites and diabase-chert formation, 

and Neogene and Quaternary sediments (Figure 4). 
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Figure 4. The alteration patterns in epigenetic alteration of bauxite matrix (upper)  

and oolites (down) in the VMS area (DANGIĆ, 1985a; 1988a). 

Слика 4. Алтерациони обрасци у епигенетској алтерацији матрикса (горе) и  

оолита (доле) боксита у подручју ВМС (DANGIĆ, 1985a; 1988a). 

 

In Neogene clayey-marly-sandy lake sediments, near the bauxite zone there 

are fragments of bauxite. Quaternary is represented by deluvial-proluvial 

sediments. 

In the bauxite zone there are more than 60 primary bauxite deposits, which 

differ considerably in size - 6 largest contains from 0.2 to > 1 million tones of 

bauxite (PODUNAVAC & LJUBIĆ, 1998). Bauxite bodies are formed in karst 

depression in limestones and have lens-layer forms. Bauxite is compact and very 

hard, oolitic/pisolitic structure and brown-red, and consists mostly of the minerals 

boehmite and hematite mixed with kaolinite and TiO2-minerals (anatase and 

brucite).  

In the bauxite zone there are deluvial deposits around bauxite outcrops which 

are mixture of bauxite fragments with terra rossa – they represent a new type of 

secondary bauxite deposits named detritic bauxite with terra rossa (DANGIĆ & 

PODUNAVAC, 1998; 2000). 

These deposits appear in central parts of the bauxite zone, in the tectonic 

depression, which has the same orientation as the bauxite zone. They are indeed 

detrital fans, consisting of bauxite fragments and terra rossa material, up to several 

tens of meters long and wide and as thick as 0.5-3 m (Figure 5). They cover 

limestone directly or over a thin terra rossa layer (thick to a few dm) and may be 

without or with a cover of terra rossa, as thick as 1-2 m.  
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Figure 5. Geological sketch map of the central parts of the Grebnig bauxite area, with 

deposits of  

detrital bauxites with terra rossa (bar = 0.5 km) (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). 
1-Pl3: Pliocene clays, sands, and gravels. 2- 4K2

3
: Maastrichtian limestones. 3- 1,2K2

2
: Turonian 

limestones. 4- Primary bauxite deposits: black- outcroping parts; shaded- covered parts. 5- 

Deposits of detrital bauxites with terra rossa. 6- oe+Seoe: Serpentinite and peridotite. Вar = 0.5 

km. 

Слика 5. Геолошка прегледна карта централног дела Гребничког бокситног 

подручја. (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). 1-Pl3: Плиоценске глине, пескови и шљункови. 

2- 4K2
3
: мастрихтски кречњаци. 3- 1,2K2

2
: туронски кречњаци. 4- Примарна лежишта боксита: 

црно=изданачки делови; шрафирано=слепи делови. 5- Лежишта дeтритичних боксита са 

црвеницом. 6- oe+Seoe: серпентинити и перидотити. 
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Figure 6. Geological cross section over the deposits of primary bauxite and the detrital 

bauxite with terra-rossa in the Grebnik area (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). 3-Turonian 

limestones, 4-primary bauxite, 5-detrital bauxite with terra rossa. 

Слика 6. Геолошки профил преко лежишта примарног боксита и лежишта 

детритичног боксита са тера-росом у подручју Гребника (DANGIĆ & PODUNAVAC, 

2000). 3-туронски кречњаци,  4-примарни боксит, 5-детритични боксит са црвеницом. 

 

 

3. MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY 

 

In the VMS area, bauxite is iron-rich, red to brown-red in color, and has an 

oolitic/ pisolitic structure. It consists mostly of boehmite and hematite and smaller 

amounts of kaolinite and TiO2-minerals (anatase, brucite) (Table 1). 

Boehmite and kaolinite are more concentrated in the bauxite matrix and 

hematite in the oolites/pisolites. The matrix of typical bauxite (deposit Braćan) 

consists of 63% boehmite, 20% hematite, 15% kaolinite and 2-3% TiO2-minerals, 

but the oolites consist of 55-60% hematite, 30-35% boehmite, 3-4% kaolinite and 

3-4% TiO2-minerals (DANGIĆ, 1985а; 1988a). Bauxite contains also zircon, 

tourmaline, rutile, quartz, feldspars, muscovite, kaolinite and carbonates, as micro-

minerals (relic minerals) (MAKSIMOVIĆ ET AL., 1983).  

In the epigenetic kaolinized bauxite around fissures the epigenetic minerals 

(neo-minerals) are neokaolinite, neoboehmite and neodiaspore. Alteration of the 

matrix and the oolites differ in both alteration intensity and alteration mineral 

assemblages (DANGIĆ, 1985а; 1988a). 

Alteration of the matrix, characterized by the alteration pattern kaolinite zone 

– neoboehmite zone – bauxite, is more intense (DANGIĆ, 1985а). In the kaolinite 

zone, the matrix consists of 100% neokaolinite, which has completely replaced all 

primary minerals - boehmite, hematite and TiO2-minerals. Neokaolinite is well 

crystallized (the Hinckley is 1.23) and its chemical composition and mineral 

formula are very close to the ideal kaolinite (DANGIĆ, 1988b). In the neoboehmite 

zone, primary minerals hematite, kaolinite and TiO2-minerals are partly replaced 

by neoboehmite.  

Alteration of the oolites, characterized by the alteration pattern diaspore zone - 

diaspore-new boehmite zone – bauxite, is less intense and primary minerals are 
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only partly replaced by the alteration minerals (DANGIĆ, 1988a). In the diaspore 

zone, diaspore partly replaced primary minerals, kaolinite hematite and TiO2-

minerals. In the diaspore-new boehmite zone, both neodiaspore and neoboehmite 

party replaced primary minerals.  

The chemical composition of bauxite in the VMS area is well represented by 

analyzes of Braćan and Kosturi deposits (Table 2). It is characterized by high 

contents of (45.35-68.40 %), and Fe2O3 (20.19-36.58 %), low contents of SiO2 

(1.98-9.46 %) and TiO2 2.50-3.27 % and very low contents of MnO (to 0.28 %), 

MgO (to 0.85 %) and CaO (to 0.12 %).  

Bauxite contains numerous trace elements: B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, La, Mn, 

Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn и Zr (Table 3).Most abundant trace element is manganese, 

with concentrations 430-2200 mg/kg. The other trace elements appear in the 

following concentrations: 240-520 mg/kg zirconium; around 100-400 mg/kg 

chromium (192-420), nickel (55-300), vanadium (130-310), lead (130-335) and 

zinc (64-180); around 100-200 mg/kg gallium (25-110), yttrium (37-170), 

lanthanum (32-130) and boron (32-90); up to 60 mg/kg strontium (10-55) and 

scandium (15-58), bellow 20 mg/kg beryllium (5.6-15) and barium (<3-5).  

 
Table 1. Mineral composition of karst bauxites and associated epigenetic materials.  

Табела 1. Минерални састав карсних боксита и пратећих епигенетских материјала. 

 

Mineral 

Mинерал 

VМS Grebnik 

Bauxite
2
 Kbx

2,3
 Bаuxite

4
 DBTR

4,5
 

Boehmite / бемит + + (+)  

Neobehmite / необемит  +   

Diaspore / дијаспор   + + 

Neodiaspore / неодијаспор  +   

Corund / корунд      

Kaolinite / каолинит +  + + 

Neokaolinite / неокаолинит  +   

Halloisite / халојзит    + 

Hematite / хематит + + + + 

Magnetite / магнетит     

Goethite / гетит  +  + 

TiO2-minerals/минерали + + + + 

Ilmenite / илменит     

Calcite / калцит   (+) + 

Quartz / кварц     + 
 

1
-Milići-Vlasenica-Srebrenica. 

2
- Dangić (1985а). 

3
- Kaolinized bauxite/каолинисан боксит 

(Dangić, 1985а; 1988а). 
4
- Dangić & Podunavac (2000); 

5
- DBTR= Detrital bauxite with terra rossa/детритични боксит са 

црвеницом. 
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Table 2. Chemical composition of bauxites and associated materials (in wt. %).  

Табела 2. Хемијски  састав боксита и пратећих материјала (у %). 

 

 Vlasenica- Milići-Srebrenica  

Grebnik 

bauxite
4
 

Grebnik - 

Detrital bauxite 

with TR
4 

Bauxite
1
 Bauxite Kaolinized 

bauxite 

Matrix
2
 Oolites

3
 Matrix

2 
Oolites

3 
Bauxite TR

5 

No.  1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 1.98-

9.46 

5.92 1.60 45.35 1.14 1.5- 4 3.66 53.21 

TiO2 2.50-

3.27 

2.58 3.13 0.03 2.50 1.5 – 

2.5 

2.50 0.83 

Al2O3 45.35-

68.40 

57.96 28.84 39,11 39.80 45 - 52 49.78 19.74 

Fe2O3 20.19-

36.58 

18.31 55.10 0.12 43.55 30 - 40 30.87 9.58 

FeO  0.67 0.86 0.00 0.63    

MnO 0.06-

0.28 

0.05 0.09 0.00 0.07    

MgO 0.24-

0.85 

1.16 0.46 1.03 1.33    

CaO 0.04-

0.12 

0.49 0.30 0.09 0.11  1.12 0.80 

Na2O  0.01 0.02 0.13 0.05    

K2O  - - 0.06 0.05    

H2O
+
  10.89 8.35 13.75 10.17    

 
1
 12 analyses, Braćan and Kosturi deposits/12 анализа, лежишта Браћан и Костури (Dangić & 

Mantea, 2008). 
2 3

Dangić (1985а; 1988 а). 
4
Dangić & Podunavac (2000). 

5
TR= terra rossa/ 

црвеница. 

 

 

The bauxite matrix and the oolites differ importantly in their chemical 

composition and trace element content (Tables 2-3). In the matrix, the most 

abundant is Al2O3 (57.96 %), followed by Fe2O3 (18.31 %), H2O
+
 (10.89 %), SiO2 

(5.92 %), TiO2 (2.58 %), MgO (1,16 %), FeO (0.67 %) and СаО (0.49 %). The 

most abundant trace element is manganese (1100 mg/kg), nickel (540) and 

chromium (425), followed by vanadium (225), zirconium(180), lead (105), 

yttrium and zinc (90), copper, cobalt and gallium (around 60), lanthanum and 

strontium (around 50), boron (27) scandium (18) and beryllium (10). 

Regarding the matrix, oolites contain much more Fe2O3 (55.10%), much less 

Al2O3 (28.84 %) and SiO2 (1.60 %), slightly less H2O
+
 (8.35 %) and slightly more 

FeO (0.86 %). 
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Table 3. Trace element contents in bauxites and associated materials (in mg/kg=ppm).  

Табела 3. Садржаји микроелемената у бокситима и пратећим материјалима 

(mg/kg=ppm). 

 

 Vlasenica- Milići-Srebrenica  
Grebnik 

bauxite
4 

Grebnik - Detrital 

bauxite with TR
5
 

Bauxite
1
 Bauxite Kaolinized bauxite 

Matrix
2
 Оolites

3
 Matrix

2
 Оolites

3
 Bauxite TR

6 

No.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B 32 - 90 27 35 44 40   50 

Ba <3 - 14 - 8 - 8 - 130  170 

Be 5.6 - 15 10 7 3.5 15    

Co 11 - 45 58 30 64 40 8 - 50   

Cr 192 - 420 425 450 - 430 310 - 

3200 

>3200 >3200 

Cu 6 - 52 66 66 - 33 2 - 40 4 15 

Ga 25 - 110 60 28 - 78 12 - 22   

La 32 - 130 47 70 - 32 30 - 130   

Mn 430 - 

2200 

1100 870 - 580 240 - 

600 

760 1430 

Ni 55 - 300 540 n.d 560 n.d. - 500 86 58 

Pb 55 - 335 105 250 - 155 30 - 130 38 14 

Sc 15 - 58 18 15 - 50 17 - 30 11 9 

Sr 10 - 55 44 52 - 20    

V 100 - 310 225 520 - 285 70 - 280 180 60 

Y 37 - 170 90 120 - 185 10 - 160   

Zn 64 - 180 90 100 70 230    

Zr 115 - 520 180 880 15 430 76 - 350 60 180 
 

1
30 analyses, Braćan and and Kosturi deposits/30 анализа, лежишта Костури и Браћан (Dangić 

& Mantea, 2008). 
2,3 

Braćan deposit/лежиште Браћан Dangić (1985а; 1988а). 
4 
Janković (1990). 

5
Dangić & Podunavac (2000). 

6 
TR= terra rossa/црвеница. 

 

Oolites contain also five-fold more of zirconium (880 mg/kg), about twice the 

rate of lanthanum, lead, and vanadium, similar content of boron, beryllium, 

chromium, copper, scandium, strontium, yttrium and zirconium, significantly less 

of manganese and twice less of cobalt and gallium. 

Matrix and oolite of kaolinized bauxite in the inner zone of the epigenetically 

kaolinized bauxite around fissures in the deposit Braćan differ significantly in 
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their chemical composition and the trace elements content (Tables 2-3) compared 

to the matrix and the oolites of the original bauxite.  

Matrix of kaolinized bauxite with respect to the matrix of original bauxite 

contains extremely more SiO2 (45.35%), significantly less Al2O3 (39.11%) and 

significantly more H2O
+
 (13.75%), but contains Fe2O3 and TiO2 only in traces. 

Matrix of kaolinized bauxite contains only several trace elements - the most 

abundant nickel (540 mg / kg) is followed by zinc (70), cobalt (64), boron (44), 

zirconium (15), and beryllium (3.5).It has with respect to the matrix of the original 

bauxite twice higher content of boron, the content of cobalt, nickel and zinc is 

similar, the content of beryllium is three times and zirconium twelve times lower. 

Oolites in kaolinized bauxite consist mainly of Fe2O3 (43.55 %) and Al2O3 

(39.80 %), H2O
+
 (10.17 %), TiO2 (2.15 %) and SiO2 (1, 14%). Compared to the 

oolites in original bauxite, they have significantly higher amounts of Al2O3 and 

H2O
+
 and much lower Fe2O3. With respect to the oolites of original bauxite, they 

contain around two times more beryllium, gallium, yttrium and zinc, the content of 

boron, barium and chromium is similar, and contents of lanthanum, manganese, 

lead, strontium, vanadium and zirconium are two times lower.  

In the Grebnik area, the bauxite is very compact and hard, has oolitic to 

pisolitic structure and is dark red to brown. It essentially consists of diaspore, 

boehmite, hematite, kaolinite and TiO2-minerals (Table 1). Also, boehmite can 

exist (Janković, 1990). 

The deposits of detritic bauxite with terra rossa consist of two types of 

materials - bauxite fragments and clayey material, which are very different in their 

mineral composition (Table 1). The bauxite fragments are pieces of primary 

bauxite deposits. They have shown no changes in the mineral composition except 

that they may contain a bit of goethite and rare calcite and quartz veinlets of 

epigenetic origin (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). The clayey material is a typical 

terra rossa. It consists of halloysite, kaolinite, goethite, hematite, TiO2-minerals, 

and contains also quartz and some calcite.  

The quantitative mineral composition of the large bauxite fragments 

(granulometric fraction >10 mm) from one of the bauxite detritic deposit is as 

follows: diaspore 55.7 %; hematite 27.7 %; kaolinite 8.0 %; TiO2-minerals 2.5 %, 

goethite 4.1 %; and calcite 2.0 % (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). The quantitative 

mineral composition of the clayey material (fraction <0.5 mm) in the same deposit 

is: halloysite 57.2 %, hematite 1.9 %; goethite 8.6 %, TiO-2 minerals 0.8%, quartz 

30.1 %, calcite 1.4%.  

Average chemical composition of bauxite in the Grebnik area is: 46-52% 

Al2O3, 1.5-4% SiO2, 30-40 % Fe2O3, 1.5-2.5% TiO2 (DANGIĆ & PODUNAVAC, 

2000).  

In deposits of detrital bauxite with terra rossa, the bauxite fragments and 

clayey material are very different in chemical composition (Table 2). The bauxite 
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fragments in one of these deposits consist of 49.78 % Al2O3, 3.66 % SiO2, 30.87 

% Fe2O3, 2.50 % TiO2, and 1.12 % СаО. On the other side, the clayey material in 

the same deposit consists of 53.21 % SiO2, 19.74 % Al2O3, 9.58 % Fe2O3, 0.83 5 

% TiO2 and 0.80 % СаО. 

Bauxite fragments and clayey material from the deposits of detrital bauxite 

with terra rossa differ also in trace element content (Table 3). In the bauxite, most 

abundant trace elements are chromium (>3200 mg/kg) and manganese (760), 

followed by vanadium (180), nickel (86), zirconium (60), lead (38) scandium (11) 

and copper (4). The clayey (terra rossa) material in the deposits is also rich in 

chromium (>3200 mg/kg), but contains more manganese (1430), zirconium (180), 

barium (170), boron (50) and copper (15) and less vanadium (60) and nickel (58).  

 

 

4. BAUXITE GENESIS AND EPIGENETIC PROCESSES 

 

Karst bauxite deposits in the VMC and Grebnik areas in the bauxite province 

of the Inner Dinarides have been formed under rather similar geological-

geochemical conditions but have been exposure to diverse epigenetic processes. 

Bauxite deposits were formed during the Cretaceous period by the accumulation of 

aluminosilicate materials in karst depressions in limestones and their in-situ 

bauxitization.  

The diversities in mineral assemblages of authigenic bauxite minerals and 

geochemical associations of trace elements indicate that between the bauxite areas 

existed some differences in geological-geochemical systems during bauxitization. 

In both bauxite areas main authigenic bauxite minerals are aluminum 

monohydrates: boehmite and diaspore. In the VMC area, boehmite - γ-AlOOH, is 

only aluminum monohydrate mineral. On the other side, in the Grebnik area 

diaspore - α-AlOOH, is main or only one aluminum monohydrate mineral. In both 

areas bauxite consists of boehmite/diaspore, hematite, TiO2-minerals and kaolinite 

(Table 1). 

The genesis of diaspore has been considered in many papers (BÁRDOSSY, 

1982; BRATTON, & BRINDLEY, G.W., 1962; DANGIĆ, 1985b; 1988a; 1989; 1995; 

GU, ET AL., 2013; KELLER, 1978; KITTRICK, 1969; KISKYRAS ET AL., 1978; ÖZLÜ, 

1985; VALETON, 1964; YUSTE ET AL., 2015; etс.). 

The experimental studies found that diaspore may be stable phase under 

diverse thermodinamic conditions. The field observations indicated that diaspore 

may be formed in diverse geological-geochemical systems - it is reported as 

singenetic, diagenetic and epigenetic mineral in unmetamorphosed and 

metamorphosed bauxites, laterites and clays. However, it is not yet clear which 

factors favor diaspore formation instead of boehmite during bauxite deposit 

genesis. So, we can only say that geological-geochemical conditions during 
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bauxite deposit genesis in VMS favor only boehmite formation but in the Grebnik 

they differ and favor formation of diaspore.  

Bauxites of VMC and Grebnik bauxite areas have a similar chemical 

composition – they are rich in aluminum and iron and with the near same titanium 

content. But, they differ in trace element content.  

Grebnik bauxite contains much more chromium (>3200 mg/kg) than bauxites 

in VMS (192-420 mg/kg). This is due to the fact that in the Grebnik area at the 

time of bauxite formation near karst depressions peridotites and serpentinite were 

exposed to erosion. The eroded material was mixed in the karst depressions with 

aluminosilicate material from which bauxite was formed. Peridotites and 

serpentinites are rich in chromium and nickel, but the nickel content in Grebnik 

bauxite is rather low. This can be explained by diverse geochemical behavior of 

chromium and nickel in supergene conditions. Chromium accumulated in the 

bauxite either as a resistate (accessory) chromite or as an element of hydrolizates 

(Cr
3+

). On the other hand, nickel as a soluble cation (Ni
2+

) migrated from the 

bauxitization system. 

In the epigenetic stage, bauxite deposits in the VMS and Grebnik areas have 

been exposed to various geological and geochemical processes, specific to each of 

the bauxite areas. 

In the VMC area in some bauxite deposits during epigenetic stage there are 

sporadically formed narrow zones of bauxite kaolinization along the fissures. 

Kaolinization of bauxite is a phenomenon registered in various parts of the 

world, as explained by a simple process of silicification (resilicification) of 

bauxite (BÁRDOSSY, 1982; BENESLAVSKY, 1963, 1968; BUSHINSKY, 1968; 

CHESWORTH, 1972; GOLDMAN, 1955; GOLDMAN AND TRACEY, 1946; KELLER, 

1962; KELLER & CLARKE, 1984; VALETON, 1972;  ETС.). However, detailed 

mineralogical and geochemical studies of bauxite kaolinization in the Braćan 

deposit in the VMS area and the established thermodynamic models have shown 

that it is much more complex phenomenon (DANGIĆ, 1983; 1985a; 1988a).  

In deposit Braćan, the kaolinized bauxite is part of the zoned alteration around 

the fissures, through which an alteration solution was circulated. The alteration 

pattern consists of two alteration zones, in which both the matrix and the oolites 

are altered.  

In the inner alteration zone, the matrix is completely kaolinized. The 

alteration solution reacted was characterized by a high activity of dissolved silica 

and low activities of Аl
3+

, Fe
2+

 and Ti
4+

 ions and reacted metasomatically with the 

bauxite matrix to form kaolinite which completely replaced boehmite (reaction 1), 

hematite and TiO2-minerals:  

 

2АlOOH + 2H4SiO4 → Al2Si2O5(OH)4 + 3Н2О                                (1) 
       boehmite                                  kaolinite 
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Excess of aluminum and the total amount of iron and titanium as well as 

almost all trace elements were taken from bauxite matrix. Part of excess of 

aluminum entered in alteration solution in the oolites in the inner alteration zone 

and part in alteration solution in the outer alteration zone. 

 

 
Figure 7. Composite Eh-pH diagram showing stability fields of boehmite, kaolinite, 

hematite, and magnetite in water at 25~ and 1 atm total pressure (DANGIĆ, 1985). Total 

dissolved  Al
3+

 = 10
─7

 M, Fe
2+

 = 10
─7

 M, and H4SiO4 = 10
─3.7

 M. Light line is stability of 

hematite at total dissolved Fe
2+

 = 10
─4

 M. 

Слика 7. Композитни Eh-pH дијаграм са пољима стабилности бемита, каолинита, 

хематита и магнетита у води на 25оС и укупном притиску 1 atm (DANGIĆ, 1985). 

Укупно растворено Al
3+

 = 10
─7

 M, Fe
2+

 = 10
─7

 M, and H4SiO4 = 10
─3.7

 M. Танка линија 

означава границу стабилности хематита за укупно растворено Fe
2+

 = 10
─4

 M. 
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Alteration solution in the oolites in the inner alteration zone was characterized 

by a high activity of aluminum ions and the low activity of dissolved silica and 

Fe
2+

 ions, what resulted in (neo) diaspore formation, which partially replaced 

boehmite and hematite. 

In the outer alteration zone, the alteration solution in the matrix was 

characterized by a high activity of aluminum ions and with low activities of 

dissolved silica, Fe
2+

 and Ti
4+

 ions, resulting in the formation of neoboehmite, 

which partially replaced kaolinite, hematite, and TiO2-minerals. Alteration 

solution in oolites in this zone was characterized by a high activity of Al
3+

 and 

low activities of dissolved silica, Fe
2+

 and Ti
4+

 ions what resulted in formation of 

(neo) diaspore and neoboehmite, which partially replaced kaolinite, hematite and 

TiO2-minerals. 

 

 
 

Figure 8: Diagram showing stability of boehmite, diaspore, kaolinite, quartz and 

noncrystalline (amorphous) silica in the Al2O3-SiO2-H2O system as a function of 

dissolved silica at 25
o
C and  

1 atm total prssure.  

Слика 8. Дијаграм стабилности бемита, дијаспора, каолинита и некристалне 

(аморфне) силиције у систему Al2O3-SiO2-H2O у функцији активности силиције на 

25
о
С и укупном притиску 1 atm. 

 

On the basis of the stability and the relationships between the relevant 

primary and alteration minerals in the alteration zones and the original bauxite, 

the thermodynamic models of alteration of the matrix and the oolites were 

established (DANGIĆ, 1988, 1985). These models explaned the origin and 

composition of alteration solution and the geochemical prosesses in the bauxite 

alteration. 

The alteration solution was the groundwater accumulated in the lenses of the 

quartz sand containing coal matter in the roof of the bauxite deposit. This water 

descended into the bauxite deposit through tectonic fissures and reacted with the 

bauxite. Stabilities and phase relations of the relevant minerals at pH-Eh diagram 

for the bauxite matrix alteration (Fig. 7) indicated that the descending 
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groundwater was characterized by a high concentration of dissolved silica (Fig. 

8), low activities of aluminum, iron and titanium species and low pH and redox 

potential. Activities of dissolved components were: [H4SiO4]=10
-4

, [Al
3+

]= 10
-5

 и 

[Fe
2+

]= < 10
-6

.The values of рН (3.5-4) и Еh (<0.2 V) were sufficiently low for 

the reduction of Fe
3+

 to Fe
2+

, i.e. the dissolution of hematite.  

In the alteration water-bauxite interaction, in the bauxite matrix, due to given 

activities of dissolved species and pH and Eh values, the only stable phase was 

kaolinite which metasomatically replaced all boehmite, hematite and TiO2-

minerals. The resulted (neo)kaolinite alteration front migrated deeper into bauxite. 

In the matrix further from the kaolinite front the activity of Al
3+

 was high enough 

and the activities of H4SiO4, Fe
2+

 and Ti
4+

 and pH and Eh values were enough low 

to be boehmite formed, which replaced partially kaolinite, hematite and TiO2-

minerals. The neokaolinite and neoboehmite alterations fronts migrated parallel 

from the fissure into bauxite.  

In the both alteration zones, the alteration solutions in the oolites were 

characterized by the low activity of H4SiO4, as low as 10
-7.5

, and the low pH and 

Eh. In the inner zone the activities of Al
3+

 and Fe
2+

 were 10
-5.5

 and neodiaspore as 

alteration mineral replaced partly boehmite, hematite and TiO2-minerals. In the 

outer alteration zone in oolites the activities of Al
3+

 and Fe
2+

 in solution were 10
-

6.
and 10

-
5, respectively, and neodiaspore and neoboehmite as alteration minerals 

replaced partly kaolinite, hematite and TiO2-minerals.  

In the Grebnik area, the bauxite zone during the Neogene (Quaternary?) was 

exposed to surface geochemical prosesses that resulted in Karstification of 

limestones and chemical weathering of aluminosilicate material with the 

formation of terra rossa. And parts of some bauxite deposits were exposed to 

erosion and weathering. Under the weathering conditions, bauxite was chemically 

stable and only mechanically destroyed - decomposed into smaller pieces. 

Around the bauxite outcrops, bauxite fragments were mixed with the terra 

rossa to form detrital fans. These detritical funs are defined as a new type of 

secondary bauxite deposits, under the name detritical bauxite with terra rossa 

(DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998; 2000).  

From these ore deposits two products are obtained: a concentrate of bauxite 

and red clay (terra rossa). 

 

5. CONCLUSIONS 
 

The karst bauxite Province of Inner Dinarides at Balkan Peninsula (SE 

Europe) contains bauxites of Cretaceous age and in their areas of VMS and 

Grebnik there are numerous economically significant bauxite deposits. These areas 

are similar in mode of occurrence of bauxite but among them there are also some 
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significant differences related to the genesis of bauxite and the epigenetic 

processes. 

In both areas bauxite is formed by enrichment of the aluminosilicate material 

in the karst depressions in the limestones and its in-situ bauxitization. However 

due to some differences in geological and geochemical conditions of the deposit 

genesis, there are considerable differences in the mineral association of authigenic 

bauxite minerals and geochemical associations of trace elements. 

In both areas, the main authigenic bauxite mineral is Al monohydrate, but in 

the MVS it is boehmite and in the Grebnik it is diaspore.  

Grebnik bauxite contains much more chromium (>3200 mg/kg) than bauxites 

in VMS (192-420 mg/kg). This is due to the fact that in the region of Grebnik at 

the time of bauxite formation near the karst depressions the peridotites and 

serpentinites - rocks with high chromium content, were exposed to the weathering 

and erosion. The eroded material was mixed in the karst depressions with 

aluminosilicate material from which bauxite was formed. 

In the epigenetic stage, bauxite deposits were exposed to various geological 

and geochemical processes and transformations, specific for each bauxite area. 

In the VMS area in the epigenetic stage bauxite in some deposits is 

sporadically kaolinized around fissures. Kaolinized bauxite appears to be a part of 

zoned bauxite alteration around fissures through which the alteration solution 

circulated. In the alteration solution-bauxite interactions, the two alteration zones 

were formed by metasomatic geochemical reactions, characterized by different 

alteration patterns in the bauxite matrix and the oolites. The alteration minerals 

were neokaolinite, neoboehmite and (neo)diaspore.  

Based on the thermodynamical models of alteration of the matrix and the 

oolitse and stability of relevant mineral phases, the origin and composition of the 

alteration solutuion and geochemical processes of bauxite kaolinization are 

explaned.  

In the Grebnik area in epigenetic stage some parts of the bauxite deposits and 

the surrounding limestones were exposed to the weathering which resulted in 

karstification of limestones, terra rossa and bauxite detritus. Around bauxite 

outcrops the bauxite detritus was mixed with terra rossa forming a new type of 

secondary bauxite deposits - red soil, the deposits, which represent a new type of 

secondary deposits - detrital bauxite with terra rossa. 
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Абстракт. Провинција карсних боксита Унутрашњи Динариди (УД) на Балканском 

полуострву (ЈИ Европа) одликује се бокситима кредне старости који се појављују у 

неколико бокситних области од којих две – Власеница-Милићи-Сребреница (ВМС), 

у СИ Босна, и Гребник, у Grebnik, у ЈЗ Србија, садрже економски значајна лежишта. 

У ове две области боксити се појављују на исти начин, као запуњења депресија у 

карстификованим кречњацима, али су заступљене неке разлике у њиховим 

минералошким и геохемијским карактеристикама. У ВМС области боксити су 

бемитско-хематитски а у области Гребника дијаспорско-хематитски. У ВМС 

области боксит је у неким лежиштима спорадично обезбојен и каолинисан око 

пукотина. У области Гребника на неким лежиштима уз изданке боксита формиране 

су депозити бокситног детритуса  измешаног са црвеницом (terra rossa). 

Начин појављивања и минералошке и геохемијске карактеристике боксита указују 

да су у оба подручја лежишта боксита настала in situ бокситизацијом, са Al-

монохидратима као сингенетским минералима – бемитом у ВМС области и 

дијаспором у области Гребника. У епигенетском стадијуму лежишта боксита у обе 

области су била изложена веома специфичним алтерационим процесима. У области 

Гребника лежишта боксита су била изложена механичком површинском распадању, 

а настали бокситни детритус је измешан са црвеницом образовао око бокситних 

изданака депозите који представљају нови тип секундарних лежишта – детритичне 

боксите са црвеницом (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998). У ВМС области боксити су и 

неким лежиштима били локално изложени каолинизацији, алтерационом процесу 

изазваном Si-метасоматизмом у интеракцији подземна вода-боксит у веома 

специфичном геохемијском систему. 

 

Kључне речи: карсни боксити, минералогија, геохемија, генеза, епигенеза, 

каолинизација боксита, детритични боксити, Унутрашњи Динариди  

 

1. У В О Д 

 

У западним деловима Балканског полустрва налазе се бројна лежишта и 

појаве карсних боксита локализоване у две бокситне провинције - Спољашни 

Динариди (СД) и Унутрашњих Динариди (УД) (BÁRDOSSY, 1982; GRUBIĆ, 

1975). У СД боксити су образовани у већем броју стратиграфских нивоа, од 
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тријаса до еоцена, а у УД само у креди. У УД се налазе две бокситне области 

са лежиштима великог економског значаја – област Власеница-Милићи-

Сребреница (ВМС), у Републици Српској (Босна и Херцеговина) и област 

Гребника, у Србији. У овим областима лежишта боксита имају сличне 

геолошке карактеристике али се одликују неким значајним разликама у 

погледу минералног састава и епигенетских алтерација.  

Боксити у ВМС области су бемитско-хематитског састава а у неким 

лежиштима локално је заступљена епигенетска каолинизација боксита 

(DANGIĆ, 1983; 1985a). Боксити у области Гребника су дијаспорско-

хематитског састава. Око неких изданака боксита формиране су акумулације 

бокситног детритуса измешаног са црвеницом, које представљају нови тип 

секундарних лежишта боксита – детритични боксит са црвеницом (detritic 

bauxite with terra-rossa) (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998; 2000).  

Рад приказује геолошке, минералошке и геохемијске карактеристике 

лежишта боксита у бокситним областима ВМС и Гребника и разматра 

њихову генезу и епигенетске процесе.  

 

2. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Бокситна провинција УД се протеже правцем СЗ-ЈИ, од јужног обода 

Панонског басена кроз СИ Босну и Херцеговину и западну и југозападну 

Србију (сл. 1). У њој се налазе 4 бокситне области (од СЗ ка ЈИ): (1) Поћута, 

(2) ВМС, (3) Златибор, и (4) Гребник. У областима ВМС и Гребника налазе 

се економски веома значајна лежишта боксита а у друге две области 

лежишта боксита су малог економског значаја (DANGIĆ, 1985а; 

DANGIĆ&GORDANIĆ, 1994; GRUBIĆET ALL., 1988; JANKOVIĆ, 1990). 

ВМС област (у ранијој литератури: област Власенице) налази се у 

источном делу Републике Српске, између градова Власенице и Милића, на 

СЗ, и Сребренице, на ЈИ. Лежишта боксита се појављују у зони пружања СЗ-

ЈИ, дужине 30 km и ширине око 4 km, која је локализована дуж контакта 

средњетријаских кречњака са палеозојским шкриљцима и пешчарима (сл. 2). 

У овој зони се налази велики број лежишта боксита различитих величина 

која су локализована у карсним депресијама у средњетријаским кречњацима 

а прекривена су горњекредним кречњацима и серијом горњекредних (и 

неогених?) конгломерата, пескова и глина (DANGIĆ, 1985a; GRUBIĆ ET AL., 

1988; RANKOVIĆ, 1973). 

Бокситна тела су облика слојева, сочива и запуњења карсних депресија, а 

нека од њих су дебљине и преко 40 m (сл. 3). Величина лежишта боксита 

широко варира, од неколико тона до преко 10 милиона тона (лежиште 

Браћан). Бокситна област је подељена на два рударска рејона: Милићи, на 

СЗ, и Сребреница, на ЈИ.  
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Боксит је мркоцрвене боје и оолитско/пизолитске структуре. Битно га 

изграђују бемит и хематит, као најобилнији минерали, и каолинит и ТiO2-

минерали (анатас и брукит) (DANGIĆ, 1985a; MAKSIMOVIĆ & DANGIĆ, 1985). 

Расподела микроелемената у вертикалним профилима бокситних лежишта 

показује да су она настала бокситизацијом ин ситу (MAKSIMOVIĆ & DANGIĆ, 

1984; 1985). 

У неким лежиштима боксита спорадично, око пукотина, појављују се 

уске зоне (cm-dm ширине) избељења боксита (DANGIĆ, 1983). Детаљна 

проучавања ових зона показала су да оне представљају епигенетску 

алтерацију боксита – каолинизацију насталу Si-метасоматозом у веома 

специфичном геохемијском систему (DANGIĆ, 1983; 1985а, 1988a). 

Алтерација боксита има зонарни карактер а алтерациони појас чине две 

зоне алтерације – унутрашња (до пукотине) и спољашња (између унутрашње 

зоне и неизмењеног боксита). Као алтерациони минерали (неоминерали) 

заступљени су неокаолинит, необемит и неодијаспор. 

Алтерације матрикса боксита и оолита су претстављене различитим 

алтерационим обрасцима (сл. 4). Алтерација матрикса је претстављена 

алтерационим обрасцем каолинитска зона – бемитска зона – неизмењени 

боксит аалтерација оолита алтерационим обрасцем дијаспорска зона – 

дијаспорско-бемитска зона - неизмењени боксит. 

Бокситна област Гребника налази се у близини града Клине, у Метохији, 

у подручју Гребничке планине. Лежишта боксита се појављују у зони 

пружања С-Ј, дужине 15 km и ширине 2 km. Локализована су у 

средњетуронским кречњацима и прекривени мастрихтским рудистним 

кречњацима (PODUNAVAC & LJUBIĆ, 1998; RADOIČIĆ, 1987). у непосредној 

близини бокситске зоне налазе се јурски офиолитски комплекс – перидотити, 

серпентинити и дијабаз-рожна формација, и неогени и квартарни седименти 

(сл. 4).  

У бокситној зони је откривено више од 60 примарних лежишта боксита, 

чије димензије значајно варирају – 6 највећих садрже од 0,2 до > 1 милион 

тона боксита (PODUNAVAC & LJUBIĆ, 1998). Бокситна тела су локализована у 

карсним депресијама у кречњацима и сочивасто-слојевитог су облика. 

Боксит је компактан и веома чврст, оолитско/пизолитске структуре, 

мркоцрвене боје. У минералном саставу боксита доминирају дијаспор и 

хематит а подређено су заступљени и бемит, каолинит и ТiO2-минерали 

(анатас и брукит).  

У централним деловима бокситне зоне, у тектонској депресији која има 

исто пружање као бокситна зона, појављују се око изданака бокситних тела 

делувијална лежишта које чини мешавина фрагмената боксита и црвенице 

(тера росе). На основу ових лежишта дефинисан је нови тип секундарних 

лежишта боксита под именом детритични боксити са црвеницом (detrital 
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bauxite with terra rossa) (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998; 2000). Ова лежишта су 

заправо делувијалне лепезе које се састоје од детритичних фрагмената 

боксита измешаних са црвеницом, дужине и ширине до неколико десетина 

метара и дебљине 0.5-3 m (сл. 5). Овај материјал лежи или директно преко 

кречњака или преко танког слоја црвениве (дебљине до неколико dm) и могу 

да буду без или са покровом црвенице дебљине 1-2 m.  

 

3. MИНЕРАЛОГИЈА И ГЕОХЕМИЈА 

 

У ВМС области боксит је богат гвожђем, црвене је до мркоцрвене боје и 

структуре оолитске/пизолитске. Изграђују га бемит и хематит, као 

најобилнији минерали, и каолинит и TiO2-минерали (табела 1). Садржаји 

бемита, хематита и каолинита значајније варирају у зависности од квалитета 

боксита. У бокситу се налазе у малим количинама, као микроминерали 

(реликтни минерали), и циркон, турмалин, рутил, кварц, фелдспати, 

мусковит, каолинит и карбонате, као и фрагменти стена богатих кварцом 

(MAKSIMOVIĆ ET AL., 1983).  

Бемит и каолинит су концентрисани у већој мери у матриксу боксита а 

хематит у оолитима/пизолитима. У типичном бокситу (лежиште Браћан) 

матрикс бокситa се састоји од 63 % бемита, 20 % хематита, 15 % каолинита и 

2-3 % TiO2-минерала, а оолити садрже 30-35 % бемита, 55-60 % хематита, 3-4 

% каолинита и 3-4 % TiO2-минерала (DANGIĆ, 1985а; 1988a).  

У епигенетској каолинизацији боксита око пукотина као алтерациони 

минерали (неоминерали) образовани су каолинит, бемит и дијаспор. 

Алтерације матрикса боксита и оолита се разликују и по интензитету 

алтерације и по алтерационим асоцијацијама (DANGIĆ, 1985а; 1988a). 

Алтерација матрикса јеинтензивнија и претстављена је алтерационим 

обрасцем каолинитска зона-необемитска зона – неизмењени боксит 

(DANGIĆ, 1985а). 

Каолинитску зону изграђује 100 % алтерациони каолинит (неокаолинит) 

који је потпуно метасоматски заменио све примарне минерале – бемит, 

хематит и TiO2-минерале. Неокаолинит је добро искристалисао -  индекс 

кристалинитета (по Hinckley-у) му је 1,23, и по хемијском саставу и 

минералној формули је веома близак идеалном каолиниту (DANGIĆ, 1988b). У 

необемитској зони алтерациони бемит потискује делом хематит, каолинит и 

TiO2-минерале.  

Алтерација оолита је претстављена алтерационим обрасцем дијаспорска 

зона-дијаспорско-бемитска зона – неизмењени боксит, мањег је интензитета 

и алтерациони минерали су само делом заменили примарне (DANGIĆ, 1988a). 

У дијаспорској зони алтерациони дијаспор (неодијаспор) је метасоматски 

заменио делом примарне бемит и хематит и TiO2-минерале. У алтерационој 
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дијаспорско-бемитској зони алтерациони дијаспор (неодијаспор) и бемит 

(необемит) су делом заменили каолинит, хематит и TiO2-минерале. 

Хемијски састав боксита у ВМС области добро репрезентују подаци за 

лежишта Браћан и Костури (табела 2, колона 1). Карактеришу га високи 

садржаји Al2O3 (45.35-68.40 %), and Fe2O3 (20.19-36.58 %), низак садржај 

SiO2 (1.98-9.46 %), садржај TiO2 2.50-3.27 % и врло ниски садржаји MnO (до 

0.28 %), MgO (до 0.85 %) и CaO (до 0.12 %).  

Боксит садржи бројне микроелементе: B, Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, La, Mn, 

Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn и Zr (табела 3, колона 1).Најобилније је заступљен 

манган, са садржајима у опсегу 430-2200 mg/kg. Остали микроелементи се 

појављују у следећим садржајима: 240-520 mg/kg цирконијум; око 100 до 

400 mg/kg хром (192-420), никал (55-300), ванадијум (130-310), олово (130-

335) и цинк (64-180); око 100-200 mg/kg галијум (25-110), итријум (37-170), 

лантан (32-130) и бор (32-90); до око 60 mg/kg стронцијум (10-55) и 

скандијум (15-58), испод 20 mg/kg берилијум (5.6-15) и баријум (<3-5).  

Матрикс боксита и оолити се значајно међусобно разликују по 

хемијском саставу и садржају микроелемената (табеле 2 и 3). У матриксу 

изразито најобилнија компонента је Al2O3,са садржајем 57.96 %, затим следе 

Fe2O3 (18.31 %), H2O
+
 (10.89 %), SiO2 (5.92 %), TiO2 (2.58 %), MgO (1,16 %), 

FeO (0.67 %) и СаО (0.49 %). Међу микроелементима најобилнији су манган 

(1100 mg/kg), никал (540) и хром (425), следе их ванадијум (225), 

цирконијум (180), олово (105), итријум и цинк (90), бакар, галијум и кобалт 

(око 60), лантан и стронцијум (око 50), бор (27), скандијум (око 20) и 

берилијум (10).  

У односу на матрикс, оолити садрже знатно више Fe2O3 (55.10 %), 

знатно мање Al2O3 (28.84 %) и SiO2 (1.60 %), нешто мање H2O
+
 (8.35 %) и 

нешто више FeO (0.86%).  

У односу на матрикс имају петоструко више цирконијума (880 mg/kg), 

око двоструко више лантана, олова и ванадијума, сличне садржаје бора, 

берилијума, хрома, бакра, скандијума, стронцијума, итријума и 

цирконијума, значајно мање мангана и двоструко мање кобалта и галијума. 

Матрикс и оолити каолинисаног боксита, у унутрашњој зони 

епигенетске алтерације боксита око пукотина у лежишту Браћан, значајно се 

разликују по хемијском саставу и садржају микроелемената (табелe 2-3) од 

матрикса и оолита оригиналног боксита. 

У хемијском саставу матрикса каолинисаног боксита у односу на 

матрикс оригиналног боксита изразито је већи садржај SiO2, који је са 

45.35% најобилнија компонента, знатно је нижи садржај Al2O3 (39.11 %) и 

значајно виши садржај H2O
+
 (13.75 %), док су Fe2O3 и TiO2 присутни само у 

траговима. Матрикс каолинисаног боксита садржи само неколико 

микроелемената – најобилнији је никал (540 mg/kg), следе га цинк (70), 
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кобалт (64), бор (44), цирконијум (15) и берилијум (3.5). У односу на матрикс 

оригиналног боксита садржај В је двоструко виши, садржаји Co, Ni и Zn су 

слични, садржај Be три а Zr дванаест пута нижи. 

Оолити у каолинисаном бокситу, састоје се углавном од Fe2O3 (43.55 %) 

и Al2O3 (39.80 %), H2O
+ 

(10.17 %),TiO2 (2.15 %) и мало SiO2 (1.14 %). У 

односу на оолите у оригиналном бокситу знатно су виши садржаји Al2O3 и 

H2O
+
 H2O

+
 и знатно нижи садржај Fe2O3. Оолити у каолинисаном бокситу у 

односу на оолите у оригиналном бокситу од микроелемената садрже око два 

пута више берилијума, галијума, итријума и цинка, имају сличне садржаје 

бора, баријума и хрома и око два пута ниже садржаје лантана, мангана, 

олова, стронцијума, ванадијума и цирконијума. 

У подручју Гребника боксит је компактан и врло тврд, оолитске је до 

пизолитске структуре и тамноцрвене до мрке боје. Битно се састоји од 

бемита, хематита, каолинита и TiO2-минерала (табела 1). Подређено је 

заступљен и бемит (Jankovic, 1990). 

Лежишта детритичног боксита са црвеницом састоје се од два типа 

материјала –фрагмената боксита и глиновитог материјала који се веома 

разликују по минералном саставу (табела 1). Фрагменти боксита су комади 

боксита примарних бокситних лежишта, нису алтерисани изузев што могу да 

садрже ретко мало гетита и жилице кварца и калцита епигенетског порекла 

(DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). Глиновити материјал је типична црвеница 

(terra rossa), са следећим минералним саставом: халојзит, каолинит, гетит, 

хематит, TiO2-минерали, кварц и калцит. 

Квантитативни минерални састав великих бокситних фрагмената 

(гранулометријска фракција >10 mm) једног лежишта детритичног боксита 

је: дијаспор 55.7 %, хематит 27.7 %; каолинит 8.0 %; TiO2-минерали 2.5 %, 

гетит 4.1 %; and калцит 2.0 % (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000). Квантитативни 

минерални састав глиновитог материјала (фракција <0.5 mm) из истог 

лежишта је: халојзит 57.2 %, хематит 1.9 %; гетит 8.6 %, TiO-2 минерали 

0.8%, кварц 30.1 %, калцит 1.4%.  

Просечан хемијски састав боксита у подручју Гребника је: 46-52% Al2O3, 

1.5-4% SiO2, 30-40 % Fe2O3, 1.5-2.5% TiO2 (DANGIĆ & PODUNAVAC, 2000).  

У лежиштима детритичних боксита са црвеницом фрагменти боксита и 

глиновити материјал се веома значајно разликују по хемијском саставу 

(Table 2). Фрагменти боксита једног од ових лежишта састоје се од 49.78 % 

Al2O3, 3.66 % SiO2, 30.87 % Fe2O3, 2.50 % TiO2, и 1.12 % СаО. Хемијски 

састав глиновитог материјала из истог лежишта је: 53.21 % SiO2, 19.74 % 

Al2O3, 9.58 % Fe2O3, 0.83 5 % TiO2 и 0.80 % СаО. 

Фрагменти боксита и глиновити материјал из лежишта детритичних 

боксита са црвеницом разликују се међусобно значајно и у погледу садржаја 

микроелемената (табела 3). У фрагментима боксита најобилнији 
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микроелементи су хром (>3200 mg/kg) и манган (760), а прате их ванадијум 

(180), никал (86), цирконијум (60), олово (38) скандијум (11) и бакар (4). 

Глиновити материјал (црвеница) такође је богат хромом (>3200 mg/kg), али у 

односу на боксит садржи више мангана (1430), цирконијума (180), баријума 

(170), бора (50) и бакра (15) и мање ванадијума (60) и никла (58).  

 

4. ГЕНЕЗА БОКСИТА И ЕПИГЕНЕТСКИ ПРОЦЕСИ  

 

Лежишта карсних боксита у подручјима ВМС и Гребника у бокситној 

провинцији  Унутрашњих Динарида образована су у доста сличним 

геолошко-геохемијским условима али су била изложена различитим 

епигенетским процесима. Боксити су формирани током креде акумулирањем 

алумосиликатног материјала у карсним депресијама у кречњацима и in-situ 

бокситизацијом тог материјала.  

Разлике у минералним асоцијацијама аутигених бокситних минерала и 

геохемијским асоцијацијама микроелемента указују да су између бокситних 

области у провинцији постојале неке разлике у геолошко-геохемијским 

условима током бокситизације. 

У обе области главни аутигени бокситни минерали су алуминијум-

монохидрати – бемит и дијаспор. У ВМС области бемит - γ-AlOOH, је једини 

алуминијум-монохидратни минерал. Са друге стране, у подручју Гребника 

дијаспор - α-AlOOH, је главни или и једини алуминијум-монохидратни 

минерал. У обе области боксит изграђују бемит/ дијаспор, хематит, TiO2-

минерали и каолинит (табела 1). 

Генеза дијаспора је разматрана у низу радова (BÁRDOSSY, 1982; BRATTON, 

& BRINDLEY, G.W., 1962; DANGIĆ, 1985b; 1988a; 1989; 1995; GU, ET AL., 2013; 

KELLER, 1978; KITTRICK, 1969; KISKYRAS ET AL., 1978; ÖZLÜ, 1985; VALETON, 

1964; YUSTE ET AL., 2015; и др.).Експерименталним проучавањима је утврђено 

да је дијаспор стабилна фаза у различитим термодинамичким условима. 

Теренским истраживањима је утврђено да дијаспор може да буде формиран у 

различитим геолошко-геохемијским системима - као сингенетски, 

дијагенетски и епигенетски минерал у неметаморфисаним и 

метаморфисаним бокситима, латеритима и глинама. Ипак, још увек није 

јасно који фактори фаворизују образовање дијаспора уместо бемита током 

генезе лежишта боксита. Стога за сада може да се закључи само то да су 

геолошко-геохемијски фактори током генезе лежишта боксита у области 

ВМС фаворизовали формирање бемита а у области Гребника формирање 

дијаспора.  

У погледу хемијског састава боксита бокситне области су сличне – у обе 

боксити имају сличне садржаје алуминијума, гвожђа и титана. Међутим, 

разликују се у погледу садржаја микроелемената, нарочито хрома.  
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Боксити Гребника садрже много више хрома (>3200 mg/kg) у односу на 

боксите ВМС области (192-420 mg/kg). То је стога што су у области 

Гребника у време настајања боксита непосредно уз карсне депресије у 

којима су формирана лежишта били изложени површинском распадању и 

ерозији перидотити и серпентинити, стене богате хромом. Материјал 

еродован са ових стена мешан је у карсним депресијама са алумосиликатним 

материјалом од кога је настајао боксит. У перидотитима и серпентинитима 

поред хрома висок је и садржај никла, али је никал мање обогаћен у бокситу. 

То је последица разлика у супергеној геохемији хрома и никла. Хром се 

акумулира у бокситу и као резистатни (акцесорни) хромит и због мале 

мигративности јона Cr
3+

 (елемент хидролизата). Никал је пак као растворни 

катјон (Ni
2+

) мигративан и лакше одлази из бокситизационог система. 

Уепигенетском стадијуму лежишта боксита су била изложена 

различитим геолошким и геохемијским процесима и трансформацијама, 

специфичним за сваку бокситну област.  

У ВМС области у неким лежиштима боксита током епигенетског 

стадијума спорадично су формиране узане зоне каолинизације боксита уз 

пукотине.  

Каолинизација боксита је феномен који је регистрован у различитим 

деловима света а објашњаван је као једноставан процес силификације 

(ресилификације) боксита (BÁRDOSSY, 1982; BENESLAVSKY, 1963, 1968; 

BUSHINSKY, 1968; CHESWORTH, , 1972; GOLDMAN, 1955; GOLDMAN AND TRACEY, 

1946; KELLER, 1962; KELLER & CLARKE, 1984; VALETON, 1972; YUSTE ET AL., 

2015; ETС).  

Међутим, детаљна минералошка и геохемијска проучавања 

каолинизације боксита у лежишту Браћан у ВМС подручју и постављени 

термодинамички модели процеса показали су да је то много комплекснији 

феномен (DANGIĆ, 1983; 1985; 1988). 

У лежишту Браћан каолинисани боксит је део зоналне алтерације 

боксита око пукотина кроз које је циркулисао алтерациони раствор. 

Алтерација је претстављена алтерационим обрсцем са две зоне 

алтерације, унутрашњом и спољашњом, у којима су и матрикс и оолити 

алтерисани.  

У унутрашњој зони алтерације матрикс боксита је комплетно 

каолинисан. Алтерациони раствор одликовао је се високом активношћу 

растворене силиције и ниским активностима Аl
3+

, Fe
2+

 и Ti
4+

 јона и реаговао 

је метасоматски са матриксом боксита при чему је настајао каолинит који је 

потпуно заменио бемит (реакција 1), хематит и TiO2-минерале:  

 

   2АlOOH + 2H4SiO4 → Al2Si2O5(OH)4 + 3Н2О                                 (1) 
                бемит                                  каолинит 
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Део вишка алуминијума ушао је у алтерациони раствор у оолитима у 

унутрашњој зони алтерације и у алтерациони раствор у спољној зони 

алатерације. Алтерациони раствор у оолитима у унутрашњој зони алтерације 

карактерисао се високом активношћу алуминијум-јона и ниском 

активношћу растворене силиције и Fe
2+

-јона, што је резултирало 

образовањем (нео)дијаспора, који је делом потиснуо бемит и хематит.  

У спољној зони алтерације алтерациони раствор у матриксу боксита 

имао је високу активност алуминијум-јона и ниске активности растворене 

силиције, Fe
2+

 и Ti
4+

 јона што је резулирало образовањем необемита који је 

делом потиснуо каолинит, хематит и TiO2-минерале. Алтерациони раствор у 

оолитима у овој зони одликовао се високом активношћу Аl
3+

 и ниским 

активностима растворене силиције, Fe
2+

 и Ti
4+

 јона што је резултирало 

образовањем (нео)дијаспора и необемита који су делом потиснули каолинит, 

хематит и TiO2-минерале.  

На основу стабилности и међусобних односа релевантних примарних и 

алтерационих минерала у алтерационим зонама и у оригиналном бокситу 

постављени су термодинамички модели алтерације матрикса и оолита 

(DANGIĆ, 1988, 1985). Ови модели су помогли да се обласне порекло и састав 

алтерационог раствора и геохемијски процеси алтерације боксита.  

Алтерациони раствор је била подземна вода акумулирана у сочивастим 

прослојцима кварцних пескова, који су садржали органску материју, у 

кровини лежишта боксита. Ова вода је продирала у лежиште боксита кроз 

тектонске пукотине и реаговала са бокситом око пукотина алтеришући га. 

Стабилности и фазни односи релевантних минерала на pH-Eh дијаграму за 

алтерацију матрикса боксита (сл. 7) указују да су подземну воду која се 

кретала кроз пукотине у бокситу карактерисали висока концентрација 

растворене силиције (сл. 8), ниске активности јона алуминијума и гвожђа и 

ниске вредности рН и редокс потенцијала. Активности растворених 

компоненти су биле: [H4SiO4]=10
-4

, [Al
3+

]= 10
-5

 и [Fe
2+

]= < 10
-6

. Вредности 

рН (3.5-4) и Еh (<0.2 V) биле су довољно ниске да се Fe
3+

 редукује у Fe
2+

 и 

да се хематит раствара.  

У интеракцији алтерациони раствор-боксит у матриксу боксита, услед 

наведених активности растворених компоненти и pH и Eh вредности 

раствора, једина стабилна фаза је био каолинит (сл. 8) и он је метасоматски 

потпуно заменио бемит, хематит и TiO2-минерале.Формирани 

(нео)каолинитски алтерациони фронт мигрирао је дубље у боксит а испред 

њега у матриксу активност Al
3+

 била је довољно висока а активности H4SiO4, 

Fe
2+

 и Ti
4+

 и вредности pH и Eh довољно ниске да се формира необемит који 

је потискивао делом каолинит, хематит и TiO2-минерале. Неокаолинитски и 

необемитски фронтови су мигрирали паралелно од пукотине дубље у 

боксит.  
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У обе алтерационе зоне алтерациони раствор у оолитима се одликовао 

ниском активношћу H4SiO4 (10
-7.5

), ниским вредностима pH и Eh. У 

унутрашњој зони активности Al
3+

 и Fe
2+

 биле су 10
-5.5

 и као алтерациони 

минерал формиран је неодијаспор који је делом потискивао бемит, 

каолинит, хематит и TiO2-минерале. У спољашњој зони у оолитима 

активности  Al
3+

 и Fe
2+

 у раствору су биле 10
-6.

и 10
-
5, респективно, и 

неодијаспор и необемит су формирани као алтерациони минерали који су 

делом потискивали каолинит, хематит и TiO2-минерале.  

У области Гребника бокситна зона је током неогена (квартара?) била 

изложена површинском распадању које је резултирало карстификацијом 

кречњака и хемијским распадањем алумосиликатног материјала са 

формирањем црвенице (terra rossa). И делови неких лежишта боксита били 

су огољени ерозијом и изложени површинском распадању. У тим условима 

распадања боксит је био хемијски стабилан и само је механички разаран. 

Настали фрагменти боксита су се задржавали око изданка бокситног 

тела и мешајући се са црвеницом формирали депозите у облику детритичних 

лепеза. Ове детритичне лепезе су дефинисане као нови тип секундарних 

лежишта боксита под именом детритични боксит са црвеницом (detritical 

bauxite with terra rossa) (DANGIĆ & PODUNAVAC, 1998; 2000). Из руде ових 

лежишта добијају се два продукта: концентрат боксита и глина црвеница.  

 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Провинцији карсних боксита Унутрашњи Динариди, на Балканском 

полуострву,  садржи боксите кредне старости и у њеним бокситним 

областима ВМС и Гребник налазе се се бројна и економски значајна 

лежишта боксита. Ове области су сличне по начину појављивања бокситa 

али има међу њима и неких значајних разлика, везаних за генезу боксита и 

епигенетске процесе.  

У обе области боксити су формирани акумулирањем алумосиликатног 

материјала у карсним депресијама у кречњацима и in-situ бокситизацијом тог 

материјала. Међутим, услед неких разлика у геолошко-геохемијским 

условима генезе лежишта, заступљене су значајне разлике у у минералним 

асоцијацијама аутигених бокситних минерала и геохемијским асоцијацијама 

микроелемента.  

У обе области главни минерал је Al-монохидрат, али је то у МВС бемит а 

у Гребнику дијаспор.  

У области Гребника боксити садрже знатно више хрома у односу на 

боксите у ВМС. У време генезе боксита у Гребнику непосредно уз бокситну 

зону били су изложени површинском распадању и ерозији серпентинити и 

перидотити, стене са високим садржајем хрома. Еродовани материјал са ових 
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стена је доношен у карсне депресије са алумосиликатним материјалом од ког 

је формиран боксит.  

У епигенетском стадијуму лежишта боксита су била изложена 

различитим геолошким и геохемијским процесима и трансформацијама, 

специфичним за сваку бокситну област.  

У ВМС области у епигенетском стадијуму боксит је у неким лежиштима 

спорадично каолинисан око пукотина. Каолинизација је део зоналне 

алтерације боксита око пукотина кроз које је циркулисао алтерациони 

раствор. У интеракцији раствора и боксита кроз метасоматске геохемијске 

реакције формиране су две зоне алтерације, са различитим типовима 

алтерације матрикса боксита и оолита. Као алтерациони (епигенетски) 

минерали формирани су неокаолинит, (нео)дијаспор и необемит. На основу 

термодиначких модела алтерације матрикса и оолита за релевантне 

минералне фазе објашњени су порекло и састав алтерационог раствора и 

геохемијски процеси каолинизације боксита.  

У подручју Гребника у епигенетском стадијуму делови неких бокситних 

лежишта и околни кречњаци су били изложени површинском распадању које 

је резултовало карстификацијом кречњака, формирањем црвенице (terra 

rossa) и бокситног детритуса. Око бокситних изданака бокситни детритус 

измешан са црвеницом образовао је депозите који представљају нови тип 

секундарних лежишта – детритичне боксите са црвеницом.  
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Аbstract. After the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878, the Austrian 

authorities have declared all mineral resources in Bosnia and Herzegovina like state 

property. They had approached to research activities in Ljubija ore area, in order to 

determine reserves and examine the possibilities of exploitation. Generations of 

geologists have conducted explorations and changed known hypotheses, intensity of 

research and concepts. The question is whether the beginning of the explorations was the 

period between 1882 and 1885 (135 years ago), when the government and mining 

consultants Vogt and Wolter had recorded the state of the raw material base in these areas 

for the first time, or when the first iron ore explorations started in 1907 (110 years ago). 

Geological explorations have been conducted with interruptions and passed through 

various phases, different in intensity depending on the interest of mining production and 

the best methodologies of the time were applied. The paper represents the history of 

explorations, applied methods, detailed and regionally researched areas and the volume 

and intensity of research for each of the applied methods. There is a critical review of 

applied research methodologies, achieved exploration level and reliability of available 

data on previous explorations and the degree of field exploration evaluation. 

 

Key words: Ljubija ore area, Republic of Srpska, the history of geological explorations, 

applied methods, results of research. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Geological explorations ofLjubija ore area started in the late 19
th

 century and 

continue to this day. The volume and intensity of explorations and known 

hypotheses have been changed during the time. In recent decades the concept of 

explorations was based on metallogeny.  

Ljubija ore area spreads to the front of Sana overthrust in the south, the 

Jurassic-Cretaceous boundary in the east, the inner ophiolite belt of Kozara Mt in 

the north and to the tectonically predetermined direction of the Una River, deeply 

engraved in the relief in the west (CVIJIĆ, 2004). This is very interesting 
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geological area with many discovered and potential deposites of iron ore and other 

mineral raw materials. At the same time this is an important part of mineral raw 

complex of the Republic of Srpska. 

Iron ore in Ljubija ore area were exploited during prehistory, probably even in 

the period of the Younger Iron Age (SIMIĆ, 1988). In the first centuries after 

Christ, the Romans were dominant in the exploitation. The intensity of 

explorations had changed during the Medieval Period and the rise started again in 

the period of the Ottoman Empire.  

The first expert explorations of iron ore occurrences in this area started with 

the Austro-Hungarians. In 1879 three Austrian geologists created a geological 

map of Bosnia and Herzegovina, and just one of them, Mojsisovics, came to Stari 

Majdan and Stara Rijeka. He did not visit Ljubija, but noted that there were iron 

mining activities (MOJSISOVICS ET AL., 1882) and silver-carrier galena. These 

papers were supplemented by Pilar (1882). Their observations represented the 

basis for new exploration activities, but mostly regarding silver-carrier lead ore. 

There are some important dates: 

 

- Austro-Hungarian occupation 1878; 

- Regulations prohibited free explorations;  

- The Law on Geology provided the use of ores and coal exclusively for 

Austrians 

- and Hungarians 1879; 

- Three Viennese geologists were sent to Bosnia and Herzegovina to create 

a geological map; Mojsisovics, together with Pilar, was responsible for 

Ljubija ore area  

- The Government mining advisors Vogt and Wolter examined the mines 

135 years ago   (1882-1885) and Fulan and Nobesk prepared the 

geological map of a part of Ljubija ore deposites; 

- Based on these analyses the first investigations of iron started in 1907 

(hundred years ago)  

- During World War I (1914-1918) Austria needed large amounts of iron, so 

for five months they had invested great efforts in logistics (18 km of the 

railroad) and started the exploitation of iron ore in Ljubija 1916 (one 

hundred years of mining) 

Due to the increasing needs of former Yugoslav ferrous metallurgy, the 

explorations of Ljubija ore area were very intensive in the second half of the 

previous century. Together with mining explorations, geological mapping of the 

whole area at a scale of 1:25.000 were performed as well as some parts of the 

terrain at larger scales. The exploration included all current geological disciplines. 

The order of geological explorations was changed, so the effectiveness was 

significantly higher and some previous wrong conclusions overcame. Previous 
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incorrect interpretations left the consequences on explorations, so many old 

misconceptions were rejected. The correctness of this approach had been proven 

during the discovering of new deposits and the increasing of iron ore deposits. 

New deposits were discovered in some areas and stratigraphic levels which 

previously were not supposed to contain any ores. 

This prosaic historical fact became a mythical experience of collective and 

unconscious generations growing up and dying in this region. The generations of 

this century also have not rejected these reflections. On the contrary, they are 

convinced that do not know why there are a lots of deposits, that they could be 

successfully exploited and be a source of decent life.   

 

2. THE HISTORY OF EXPLORATIONS 

The first expert explorations of the Sana Palaeozoic, and Ljubija ore area also, 

had been conducted by Austrian geologists Mojisovics, Tietze and Bittner 

(MOJISOVICS ETAL.,1880) with active help of Pilar, a Croatian geologist. Their 

data were the basis for new mining exploration activities, led from Sarajevo, 

started in 1907. In the war conditions, modern exploitation of iron started in 

Ljubija in 1916. It had been continued in a new country sreated after World War 1 

(ANTULA, 1920). 

Friedrich Katzer had dealt with the Sana Palaeozoic and iron ore deposites in 

Ljubija for several years (1910, 1921, 1926). These deposits are presented on his 

Clear Geological Map of Bosnia and Herzegovina, the sheet Banja Luka 

1:200.000. This map clearly shows that iron deposits are located in Carboniferous 

formations. Katzer also determined that the ore is mostly of hydrothermal- 

metasomatic origin with some sediment occurrences.  

Until World War II these areas and iron ore deposits were explored by 

Pavlović (1939), Simić (1940, 1940a) and both of them together (1941). Their 

detailed field and laboratory works confirmed and even supplemented Katzer's 

results.  

Serious systematic explorations of Ljubija ore area started after World War II, 

during the ‘50s, mostly because of rapid depletion of known mineral reserves. 

Geophysical explorations were conducted in 1949 (CVIJIĆ, 2001), then the 

preparation of detailed geological maps outside Ljubija area (CRNOLATAC, 1952) 

and expertises (CISSARZ, 1951; NOTH, 1952). Intensive drilling started at the same 

time. It was very expensive job, but the only proper manner of explorations of the 

geologically complex terrain. 

Teams of the Geological Institute from Sarajevo have started the explorations 

from 1951. Extensive explorations had been conducted during the ‘60s. The most 

known geologists of the time were Jurković, Marić, Crnković and Podubski. 

Jurković (1961, 1961a) examined the minerals and paragenesis of the Ljubija ore 
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area and accompanying sulphides in details. He determined the sedimentary 

genesis of Ljubija deposits. (MARIĆ & CRNKOVIĆ, 1961) microscopically 

examined all rocks of sedimentary origin in the Sana Palaeozoic, and (PODUBSKI, 

1969) their geochemical features.  

Preliminary calculations of mineral deposits started in 1963 (KULENOVIĆ, 

1964; ANTIĆ, 1964), which included the calculations of the reserves in the east 

part of Ljubija area (ČELEBIĆ, 1964). Detailed geophysical explorations were 

executed (Survey for Geological and Geophysical Explorations from Belgrade, 

1965), as well as hydrogeological studies (JOSIPOVIĆ & TURALIJA, 1965). 

Three parallel explorations were conducted in 1965: 

(1) The preparation of the Basic Geological Map of SFRY 1:100000 (draft 

version 1:10000) for the whole territory of the Sana Palaeozoic; 

(2) In accordance with the contract between Ljubija Mine and the 

Geological Institute from Sarajevo, dedicated studies were performed in a wider 

area of Ljubija; 

(3) Mining experts had conducted exploitation research, which allowed the 

rational exploitation of the deposits Južna Tomašnica (1964-1986). Conducted 

drillings were very important and carried out according to determined geometric 

network at the distance of 70 m with designed depths. These works enabled better 

and complete knowledge about the geological setting, iron ore and potential 

deposits in this region (ČELEBIĆ ET AL., 1970; PODUBSKI, 1968; JURIĆ, 1971).  

During the 70’s and 80’s the main exploration works had been performed in 

Južna Tomašnica: the distance among drillings were 35 m, hydrogeological 

explorations were restarted (GEOINŽENJERING, 1976; 1976A), morphological and 

structural features determined (SELMAN, 1985) and elaborates on explorations and 

calculations of deposits prepared (PROTIĆ & SELMAN, 1986; SELAM ET AL., 1989). 

Extended microscopic examinations of rocks and deposits were conducted by 

Geological Institute from Belgrade (NEVENIĆ ET AL., 1984; VASKOVIĆ, 1984; 

1984A). 

The outcrops of dusty limonite ore had been registered in Omarska during the 

explorations performed for the preparation of the Basic Geological Map, in the 

covered area built of Pliocene-Quaternary sediments.  

The Report on Regional Explorations of the Sana Palaezoic (JURIĆ, 1967) 

describes this important discovery: “Jezero and Buvač were discovered in 1964, 

during the preparation of the Basic Geological Map, the sheet Prijedor. During 

the construction of the railroad Omarska-Tomašnica, the lenses of had been 

discovered. The drillings that explored mechanical features of the terrain 

discovered brand several meters deep in Jezero area. These data were the reason 

for  regional explorations in a part which had never been explored, without any 

traces of mining activities”. 
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Geophysical explorations of Omarksko-prijedorsko polje (1970, 1971, 1972, 

1974, 1983, 1984) and Bojići-Tomašnica area (1982) improved the quality of 

explorations. Niševići deposits were discovered even without outcrops on the 

surface. 

Extensive expert explorations enabled interesting scientific achievements. 

Several very successful PhD theses were prepared in the field of geology (JURIĆ, 

1971;  ŠARAC, 1981 AND CVIJIĆ, 2000). They contained the syntheses of all data 

on regional geology and mineral resources in Ljubija ore area. All of them support 

the thesis of the sediment genesis of iron deposits. All exploration and 

exploitation works were performed in accordance with that fact.  

In the late ‘80s, S.Janković had started the explorations with the aim of 

preparing the metallogenic study of the ore area, according to the contract with 

Iron Mines in Ljubija. Several projects had been realized in the period between 

1987 and 1990. Their results were given in 17 reports and elaborate. The most 

important are: the ore-microscopic study (ZARIĆ, 1987; 1988; 1990), 

sendimentological analyses and interpretations (STEFANOVSKA, 1988; 1989; 

1990), the study on igneous rocks (KARAMATA, 1988; 1990) and the synthesis of 

all geophysical works (BILIBAJKIĆ & TOPALOVIĆ, 1991). Stefanovska determined 

that carboniferous sediments actually was turbidites with limestone olistolites 

with ore and that the whole carboniferous column was exposed to very intensive 

hydrothermal impacts. Based on geochemical analyses, Karamata determined that 

igneous rocks in Trnova originated from upper mantle inserted in earlier phase of 

rifting.  

In the early ‘80s (PALINKAŠ, 1990) published an interesting study about 

siderite-barite- semi-sulfide deposits of the Middle Dinarides. Geochemical 

results showed hydrothermal origin of the Sana-Una Palaeozoic and their 

connection to hydrothermal convective cells in the zone of “early inner 

continental rifting in the Periman.  

The second half of the ’90 was the period of verifying the knowledge about 

geology and metallogeny of the area. Several studies were very significant: 

(GRUBIĆ ET AL, 2000; CVIJIĆ, 2001; PROTIĆ, 2003; GRUBIĆ & CVIJIĆ, 2003). There 

was a new stratigraphic division of Javor formation with its most important part – 

olistostrome unit. Metallogenic studies defined the mineralisation (Triassic) with 

hydrothermal-metasomatic siderites, ankerites and semi-metallic sulphides. 

Shortly after these papers, there were two studies published by Croatian 

geologists. The first one (STRMIĆ-PALINKAŠ ET AL., 2009), based on eight 

different geochemical and organo-geochemical examinations, determined 

“hydrothermal-metasomatic genesis and the Permian age” of the mineralisation. 

This conclusion was supported by the increased content of total and rare light 

elements and “negative cerium anomaly and positive europium anomaly”. These 
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results were verified by (GARAŠIĆ & JURKOVIĆ,2012), but the question of the 

genesis of stratimorphic siderite deposits is still opened.  

The realisation of the project “Metallogeny of Ljubija ore area” (Grubić, 

Cvijić, Milošević and Čelebić), published in the period 2013-2016, showed the 

metasomatic-hydrothermal origin of iron ore in Javor deposites. 

 
 

Figure 1. Draft of Ljubija ore area (CVIJIĆ ET AL., 2016) 

Слика 1. Подручје Љубијског рудног региона (CVIJIĆ ET AL.,2016) 
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3. OVERVIEW OF APPLIED RESEARCH METHODS 

In order to present the overview of geological explorations, applied research 

methods and their contribution to the genesis of Ljubija ore area it is necessary to 

analyse four separated time segments:  

- period from the first rudimentary geological explorations to the end of  

World War II, 

- period from the end of WWII to 1965, 

- period from 1965 to 1986, 

- period from 1986 to nowadays. 

Each of them differs in research characteristics and methods. 

Although the data on exploitation and smelting outreach into ancient history, 

there are no written geological data. Abundance of deposits in the surface of the 

terrain did not require any geological researches. Geological mapping was the first 

step made by Austrian geologists. The result was the first geological map of 

Bosnia and Herzegovina with Ljubija ore area (PILAR, 1882). This was the first 

time to use the term the Sana Palaeozoic in geological literature. It was an attempt 

to determine the time of the creation of Ljubija sedimentary series that certainly 

had not been created at the same time. Stratigraphy was a new brunch of geology 

used in geological analyses. That was the time of Industrial Revolution in Europe, 

so the needs for iron increased, and attitudes to the explorations, production and 

ore deposits changed.  

A large number of ore occurrences known today had been registered in the 

period between 1910 and 1918 (KATZER, 1910; 1911). Appropriate laboratory 

tests regarding the chemistry and mineralogy were performed, the varieties of 

oxide ores determined as well as the basic carriers of carboniferous iron ores.  

Paleontological research data were used regarding further stratigraphic 

division of the rocks. Despite the fact that some new geological disciplines were 

used, the available data were not enough to determine the criteria for detailed 

explorations. The explorations were dependant on the experts’ observations.  

A geological map at a scale of 1:25000 was prepared just before WWII as a 

basis for the explorations of mineral deposits (SIMIĆ & PAVLOVIĆ, 1941), using 

the tectonic analyses to clarify the structural setting of the central deposits 

(PAVLOVIĆ, 1939).   

After the war, intensive works started together with deep drilling in order to 

determine new reserves. Until 1952, there were 8498 mining exploration works, 

about 25000 drillings in iron deposits and 2800 in manganese deposits. 

Geophysical methods were used in order to find and determine new iron deposits 

in the central and southern area. Those explorations should be the pattern 

according to which further explorations could be performed. Due to the low 

sensitivity of used instruments expected results were not obtained. New 
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geological mapping at a scale of 1:10 000 (CRNOLATAC, 1949) included some 

parts of the Sana Palaeozoic near Blagaj, Central deposits and Budimlić Japra. 

Geological mapping was followed by petrographic, mineralogical and chemical 

explorations. Structural features of the terrain were analysed in details, in order to 

clarify tectonic relations, important for the deposits origin. These explorations 

included dozens of analyses and examinations. This period was characterized by 

detailed explorations of deposits. There were microscopic, X-rays, thermo-

gravimetric and differential-thermal investigations of oxide and carboniferous 

deposits. At the same time the mapping of explorations were performed. The 

results improved the prospection and planning. The amount of deposits was 

increased (PAVLOVIĆ, 1962; ANTIĆ, 1964; ČELEBIĆ, 1964). 

The period after 1965 was the period of the expansion of geological 

explorations on the whole deposit area. The geological map of the region was 

prepared at a scale of 1:50 000, and the draft was prepared at a scale of 1:10 000. 

This map was used as a basis for the Basic Geological Map of SFRY at a scale of 

1: 100 000 for the territory of Eastern Bosnia. A lots of detailed pertographic, 

sedimentary, mineralogical and stratigraphic explorations had been performed, as 

well as a detailed tectonic investigation of the complete area (JURIĆ, 1963). 

Geochemical examinations, based on micro and indicative elements with their 

geochemical correlations, were included in order to obtain the patterns for 

differentiation of the series of the lower and middle Carboniferous, a key moment 

for further explorations (JURIĆ, 1971). 

Based on the results obtained from these explorations, the sediments of the 

Palaeozoic, Devonian, Carboniferous and Permian age were defined, as well as 

the sediments of the Mesozoic with detailed stratigraphic differentiation of the 

Triassic, Jurassic and Cretaceous sediments. Mineralogical setting of carbonate 

and clastic sediments was completely determined for all geological periods. For 

the first time the igneous rocks had been defined within the carbonate sediments. 

Tectonic analysis of the area determined main geological settings and 

stratigraphic belonging of specific types of deposits. Besides iron deposits, there 

were also the deposits of barite in the whole territory. All those data are useful not 

only for iron depostis, but also as the contribution to the determination of 

complete geology of SFRY.  

The discovery of iron deposits in the area covered by the Pliocene- 

Quaternary sediments initiated geophysical explorations of Omarsko-prijedorsko 

polje (1970, 1971, 1972, 1983, 1984), as well as on the locality Bojići-Tomašnica 

(1982). Further explorations were performed by the Ljubija Iron Mine. The 

drilling was aimed at geophysical anomalies. Unfortunately, geophysical 

investigations did not help to discover new deposits. An exception was Niševići 

deposits near Omarska, but it was less prospective anomaly. One of the aims was 

to define the paleorelief of secondary allochthonous oxide deposits. The second 
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aim was to define the spatial layout of Carboniferous carbonate series, as the 

carriers of primary siderite-ankerite deposits. 

The explorations, together with deposit categorisation and calculation, were 

performed in order to prepare uncovering of deposits, using mathematical 

methods to decrease the costs. Explorations became more complex including 

geology as a science.  

A very important type of explorations is the current exploration during the 

exploitation. Mining-geological methods of the deposits monitoring within the 

process of projecting and exploitation gave the data on exploitation losses, 

dilutions and depletion of the ore. Based on these parameters, together with 

exploitation explorations (instrumental geological mapping, additional drillings) 

and other activities, the preparation of the annual plans of exploitation and long-

term developments plans were performed. The parameters obtained during these 

explorations gave the elements for the basis for a clear picture of deposits genesis, 

tectonic and mineral settings of ores (NEVENIĆ & DIVLJAN, 1983). Analyses, 

monitoring and the comparison of the parameters obtained from the surface mines 

with those given in the projects, elaborates and studies, enabled the evaluation of 

expert and scientific conceptions and their correction (CVIJIĆ ET AL., 1982; 1986).  

In the period between 1986 and 1990 the explorations had become more 

complex on the basis of the utilisation of metallogenic analyses, as it was 

presented in numerous studies (CVIJIĆ & PROTIĆ, 1987; CVIJIĆ & BEŠIĆ, 1989; 

CVIJIĆ ET AL., 1991). Basic elements of the metallogenic analysis were the 

examination of the deposit creation and accompanying mineralisation, 

mechanisms and their mobilisation from the primary sources, the origin of the 

mediums for their transport etc. It required the implementation of new methods: 

examination of isotope relations of lead, sulphur, hydrogen, oxygen and 

strontium, within the minerals which creates accompanying overburdens, as well 

as the examination of gaseous-liquid inclusions and the determination of the 

deposits age using stable isotopes. This approach became more important because 

all deposits with the outcrops on the surface had been explored and the focus is on 

those undiscovered.  

All documentation, reports, studies, elaborates, maps, laboratory analyses, 

published domestic and foreign studies had been collected during the period 

between 1986 and 1987. 

The analysis of Carboniferous carbonate sediments in the south deposits 

represented the basis for the estimation of its potentiality. The main focus was on 

mineralogical-petrographic examinations and petrological litophacial analyses 

given in Zarić’s studies (1987, 1988, 1989). Those analyses were the basis for 

further sedimentological examinations.   

The analysis of the setting and siderite genesis was conducted for Adamuša 

deposits in order to estimate the potentiality of adjacent terrains. Siderite-ankerite 
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paragenesis was determined in details, as well as sulphide complex, silifications 

and temperatures of crystallization. An important lithofacial and sedimentological 

uniqueness was found regarding other adjacent deposits (absence of 

barecarbonates). The deposit was under multiple hydrothermal transformations 

with rearrangement of the ions of Pb, Zn, Cu, Sb etc. 

Some specific features were discovered and defined within the deposites of 

Južna Tomašnica. They reflected in the continuous transition of carbonate 

deposits into oxide autochthonous getite-limonite formations. Comparative 

explorations of carbonate facies throughout the microscopic, macrochemical and 

geochemical analyses enabled forming of the models of the genesis of different 

types of carbonate deposits. 

Geochemical prospection of the terrain south from Tomašnica and Omarska 

deposits was conducted in the area of 40 km
2
 along the basic hydrographic 

network (HRKOVIĆ, 1987; JANKOVIĆ ET AL., 1987). This terrain was chosen due to 

numerous ore occurrences and mineralisation. The method had never been applied 

in these terrains. Obtained results were important not only for Fe, but also for Pb, 

Zn, Cu and BaSO4.  

The preliminary mapping determined the occurrences of igneous rocks and 

barite-quartz veins. Detailed mapping and the interpretation of the results should 

be continued. The results were presented in the form of 7 temporary reports.  

The explorations of the Carboniferous carbonate formations had been 

continued during 1988 and 1989 in the field of sedimentology.  During 1988 

Karamata et al. had performed the explorations of igneous rocks in the area of 

Trnova near Sanski Most and in the zone of Volar north-west from Ljubija. The 

investigations were conducted in order to determine metallogenic relations within 

those igneous complexes and iron deposits. It was determined that they were 

complex volcanic mechanisms built of magma flows with veins and small 

intrusions. The rocks consisted of granite-diorite to granite-porphyry composition 

with minimal transition to trachyte or syenite facies. The examination of isotopic 

composition of Pb and Sr it could be concluded that those igneous rocks belongs 

to earlier phases of rifting, and their metallogenic features made them similar to 

keratophyre-quartzkeratophyre to porphyry (andesite) rocks in Montenegro. Due 

to the small amounts of igneous rocks in the area of Ljubija and Prijedor it was 

possible that they could heat environment and immersed waters and triggered the 

mobilization of the most mobile components (Fe, Mn) with minimal transition of 

Pb, Zn and other heavy metals (KARAMATA ET AL., 1988).  

Based on the satellite imagery the study on structural-tectonic examinations of 

the terrain of Ljubija ore area was prepared in 1989. Achieved results raised 

doubts about the relations between tectonic and the distribution of ore bodies  of 

that time, the ore zones and potentiality of some prospective areas (HANICH, 

1989).  
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The content, character and distribution of the association of the elements in 

Ljubija ore area were processed within the geochemical explorations, as well as 

their metallogenic importance. This study (ŠARAC, 1990) dealt with 

lithostratigraphic correlation among the packages of Ljubija ore area, common 

arrangement of microelements within the ore bodies and adjacent rocks and 

changes of their content within different types of ores. The distribution of micro 

and macro elements in ground waters was examined, as well as the analyses of 

stable isotopes and monomineral fractions. One of the possible models of iron 

genesis was given in accordance with geochemical features. 

Detailed metallogenic explorations had been conducted during 1988 and 1989 

for the deposites Buvač (drillings), Južna Tomašnica, Jezero-Omarska, Vukulja 

“A”, Kozin-Bjeljevac and Adamuša. The results were shown in the reports in 

1990. It was determined that oxide ores were different in facias development 

because of different primary carbonate ores and different geological, 

hydrogeological and geochemical conditions within which they had been 

transformed. It could be possible to distinct the limonite of Jezero, Tomašnica, 

Brdo, Južna rudišta and other types, which was very important for prospection. 

Systematic explorations of the depostis within clastic and carbonate rocks were 

conducted. That was the extension of the explorations performed by (JANKOVIĆ, 

ZARIĆ & KARAMATA, 1987;1988). The explorations showed that there were 

significant facial differences among some types of carbonate ores as in Jezero, 

Tomašnica, Adamuša, Južna rudišta, Niševići etc.  

Structural studies were performed in 1990. A study on all previously 

performed geophysical explorations (BILIBAJKIĆ & TOPALOVIĆ, 1990) with the 

proposal for further explorations. The structural analysis of extended area of 

Omarska was finished and the program of the preparation of a wider area map 

created and partly implemented (Sasina and Eljdišta area).The explorations of the 

Devonian sediments near Blagaj determined undeniable content of ores (the 

borehole DV-1). The explorations of the tectonic border between the Palaeozoic 

formation and the high karst zone of the External Dinarides started in the zone of 

Budimlić Japra. This tectonic border had the features of a reverse fault. There 

were serious indications that it was not a usual nape, which was confirmed by the 

analyses of satellite imagery, filed explorations and drillings on the locality Poljak 

near Sanski Most, Budimlić Japra and Vrapčevine. These explorations were 

supposed to be continued in 1991.  

Regional explorations of the Devonian formation were planned and explored 

in 1991, as well as the Palaeozoic sediments of the Sana nape area and its tectonic 

features and further geological explorations. The preparation of structural analysis 

(the structural drilling of Omarska ore area) was planned based on the results of 

geophysical explorations. The observations indicate higher mineralisation of the 

north-east and west parts of Omarska area. It was planned to examine the ring 
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structure of the locality Ljujića brdo in Sasina area. Planned geological mapping 

of a wider area of Sasine and Eljdište have never been continued. 

The explorations of mineralisation in Adamuša and Južna Tomašnica mines 

had been conducted in the period between 1997 and 2002 (GRUBIĆ & PROTIĆ, 

2000). A new strategic approach was applied on the complete Ljubija ore area. 

Previous metallogenic explorations were unfinished and poor and used methods 

limited. The data were outdated and inadequately interpreted even with relevant 

and correct elements. An example was Javor ore formation. Many explorers did 

not recognized a typical flisch formation. That fact is the most important 

regarding metallogeny of the region. Filed explorations in Adamuša and their 

correlation to the Palaeozoic in western Serbia and Buk Mt in Hungary proved 

that the geological column was not uniform. The analyses of metasediments 

enabled the separation of several specific units, revealed the conditions of their 

creation and provided new modern ways of interpretation (Grubić et al. 2006). 

New geological information and modern metallogenic interpretation of Adamuša 

and Južna Tomašnica mines became the basis for further explorations of Ljubija 

ore area (JANKOVIĆ & JELENKOVIĆ, 2000).  

Grubić, Cvijić, Milošević and Čelebić worked on the preparation of a 

metallogenic map of Ljubija ore area in the period between 2013 and 2016. Based 

on all relevant exploration and exploitation works the Geological background for 

metallogenic mar og Ljubija ore area 1:50 000 were prepared and then the 

Metallogenic map and Prognosis Map of Ljubija ore area 1:50 000.  The first and 

main task was to examine geochemical features of stratimorphic siderite ore 

bodies.  

Spectrochemical analyses from Adamuša proved the content of rare elements 

was identical to all hydrothermal metasomatic deposits. This was the most 

important evidence for abandoning the hypothesis of sedimentary, marine and 

carbonated genesis of siderite and ankerite (Table 1). There were primary 

carbonate iron ores (siderite and ankerite) and secondary oxide iron ores 

(limonite). The second ones originated from the first in the process of oxidation 

under hypergolic conditions at the depth of about 300 m. There were also the 

sulphides of Pb, Zn, Cu and Hg, then Ag and Au, and fluorite and a significant 

amount of barite. It was a unique siderite-polysulphide- barite ore formation 

consisted of three sub-formations: a) siderite-barite, partly limonite, b) 

polysulphide and c) barite-fluorite (GRUBIĆ ET AL., 2016). 

Based on the basis of mutual relations of mentioned sub-formations in the 

field conditions, their creation should be in the following phases: 

1) siderite and ankerite, created by hydrothermal metasomatism within 

carbonate olistolite blocks, at moderate depths and the temperature of 246
0
C;  

2) sulphides, generated as vein deposits in almost all parts of the geological 

column. Vein siderites were created simultaneously; 
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3) barite, created in all areas except the Neocene formations. 

These were the basic data for Metallogenic map of Ljubija ore area 1:50 000 

(GRUBIĆ ET AL. 2016). 

 
Тable 1. Genetic models of deposits of Ljubija mining area 

Tабела 1. Генетски модели лежишта Љубијског рудног региона 

Volcanogenic - sedimentary 

genesis/Вулканогено-седиментни 

постанак 

 

Metasomatic - hydrothermal 

genesis/Метасоматско-хидротермални 

постанак 

 

Jurković (1961) Katzer (1925) 

Jurić (1971) Cissarz (1951) 

Šarac (1981) Nöth (1952) 

Grubić, Cvijić (2003) Palinkaš (1985, 1988, 1990,2003) 

 Grubić, Cvijić (2003) 

 Borojević, Šoštarić (2004) 

 Grubić, Cvijić, Milošević (2016) 

  

The drilling (18 boreholes) had been conducted from 2014 to 2016 (Arcelor 

Mittal Prijedor). The aim was to examine ring geophysical structures, interspaces 

with potential mineralisation and faults as channels for mineralisation. The results 

were mostly negative but  insufficiently processed to be used in further detailed 

field defining.  

 

4. ANALYSIS OF SCOPE AND INTENSITY OF EXPLORATIONS AND 

APLIED METHODS 

 

Based on the results of the previous explorations, the following sub-regions, 

ore junctions and ore fields were defined (Figure 1): 

1. East from the Sana river - sub-region "Gomjenica"; 

2. West from the Sana river - sub-region "Japra" and 

3. Central sub-region with iron, non-ferrous metals, barite etc.  

Ore junctions with belonging ore fields: 

1. Omarska - Tomašica; 

2. Mačkovac – Kruhara; 

3. Central ore deposits;  

4. Žurin potok, as an individual ore field. 

Ore fields with the following occurrences and deposits: 

1. Omarska deposits: Jezero, Mamuze, Buvač, Niševići; 

2. Tomašica deposits: Južna Tomašica, Sjeverna Tomašica, 

Blatnjak,ŠiljeziStankovići, Dabića Brdo, Bojići, Tevanovići, Jukići; 

3. Mačkovac with associated ore occurrences and geochemical anomalies; 
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4. Kruhara with associated ore occurrences and geochemical anomalies; 

5. Vidrenjak with deposits: Grbići-Čengije, Hrvati and other numerous 

occurrences; 

6. Central ore deposits: Adamuša, Donja Litica, Litica „A“, Litica „B“, Litica 

„C“, Redak I polje „A“, Redak II polje „B“, Redak polje „C“Redak I polje 

„D“, Redak polje I „E“, Redak II polje „A“, Redak II polje „B“, Bregovi. 

7. Southern ore deposits: Barišići, Briševo, Runjevica, Jakarina kosa,Bašćine, 

Nova Litica-Trešnjica, Jerkovača, Atlijina kosa, Pašina Kosa,Kozin-

Bjeljevac, Ciganuša, Škorac, Gradina, Paljevine, Dimač Brdo, Drenovac, 

Vukulja „A“, „B“, „C“ i „D“, considered as upper ore horizon, and basic 

ores of Southern deposits, considered as different kind of the ore and as 

lower ore horizon 

8. Ore deposit Žurin potok. 

9. Ore fields, deposits and occurrences of barite. 

In the central part of Ljubija ore are, except the Sana overthrust in the south, 

rupture setting has central character. Faults and fissure systems with the direction 

NW-SE and NE-SW prevail in the north part. There are numerous ores of iron, 

non-ferrous metals (lead, zinc, cooper, mercury etc.) and barite. This part of the 

terrain is considered as a separate metallogenic unit - "Ore zone with echeloned 

faults". It is about 70 km long, 2-3 km wide and the area of 14413 ha. 

This ore zone comprises the occurrences: Dojčinovići, Prtja I and II, 

Ristingaj, Stratinsku, Rudarac, Ališiće, Lipa vodu, Ćopiće, Ličane, Drenovu 

glavicu, Vujasine, Pionicu and Grabovac, the parts of the ore fields Tomašica and 

Mačkovca and almost whole Central ore field,  i.e. intersect the middle part of the 

Central ore deposits junction and both sub-regions.   

The level of exploration of Ljubija ore area was considered by M. Šarac, 

(1981). This author defined four regions in accordance with the exploration level: 

(1) thoroughly explored, (2) less thoroughly explored, (3) insufficiently explored 

and (4) unexplored terrains. 

The first group are the areas with ore deposits in exploitation or those 

prepared for it. The deposits are arranged in three groups: central, southern and 

eastern deposits. There are about 1000 boreholes in the central and southern 

deposits and 520 in southern Tomašica. 

Less explored terrains are located in a wider area of deposits in exploitation 

and partly among them. There is a smaller number of exploration works than in 

the first group. Two ample terrains belong to this group, western and eastern. 

These terrains surround the area of the first group. 

Insufficiently explored terrains are those with very rare, informative drilling 

works, geophysical explorations and trenches. There is no exploration works.  
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The level of exploration was a pattern (ŠARAC,1981) for the division of the 

ore area according to potentiality into: (1) perspective (thoroughly and less 

thoroughly explored), (2) uncertainly perspective and (3) non-perspective. 

Besides the detailed geological explorations of ore fields, used for 

classification and categorisation of iron reserves, there were also regional 

explorations, directed to checking geophysical anomalies and registered 

mineralisation, with the aim of finding new iron deposits. 

Previous geophysical explorations were not continual.They were performed 

mostly in small and separated areas. These areas were selected based on some 

surface indicators or in analogy with some other close location with similar 

conditions. Absence of systematic geophysical explorations inflicted a lot of 

damage and delayed very important insights, necessary for planning of future 

explorations in this metallogenic very interesting ore area. 

 

5. CRITICAL REVIEW ON APPLIED METHODOLOGY, ACHIEVED 

LEVEL AND RELIABILITY OF AVAILABLE DATA OF 

EXPLORATIONS 

 

Intensive geological explorations, provided by M. Jurić from 1957 to 1969, 

were the basis for the interpretation of the age and genesis of  Ljubija ore area. 

Based on the results of geological mapping and other geological explorations, new 

deposits were found and tectonic conditions defined. The concepts of solving 

basic geological issues of concern (stratigraphy, tectonic, ore bodies), defined by 

the previous explorers, were changed and improved.  

The results of explorations, presented in the paper "Geology of the Sana-Una 

Paleozoic in the north-weste Bosnia" affirmed the authors who supposed 

sedimentatary genesis and the Carboniferous age of the biggest deposits in Ljubija 

ore area. On the other hand, some results were affirmative also for those who 

considered matasomatic and hydrothermal genesis of the Palaeozoic deposits, but 

reserves of these deposits were negligible in comparison with the first one.  

The researchers of the Ljubija Mine Geological Department supplemented 

previous knowledge by systematic explorations performed in the period 1969 - 

1986 and defined future concept of explorations regarding metallogenic analyses. 

In the paper "Metallogenic characteristics of Ljubija ore area" (ŠARAC, 1981) 

summarized the results of previous explorations and at the same time improved 

explanation of the ore bodies’ genesis. He also used the principles of formation 

analyses for the determination of ore formations. In this way, he used exact 

parameters of metallogenic analyses (mechanism of deposit genesis, indicators 

and control factors of the mineralization, type of the geological environment 

genesis) to provide the estimation of potential and the possibilities of finding of 

new ore reserves, which could be more than a half billion of tones. 
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All surface bodies had been already discovered. The most important new 

deposits could be so-called "hidden" deposits. The exploration of these bodies 

could be long and related to higher risks. The researchers of the Ljubija Mine 

Geological Department initiated by R. Cvijić and in cooperation with the Faculty 

of Mining and Geology of Belgrade University (leaded by Professor Slobodan 

Janković), started from the principle of exploration reality and triggered a new 

project of the iron ore explorations. This approach considered the study of 

numerous factors responsible for the genesis and distribution of deposits. The 

project was realized as the Study on metallogeny of Ljubija ore area.  

The authors of the Elaborate on basic iron ore reserves in the Southern 

Deposits (LESKUR ET AL., 1984) affirmed the explanation that "limestone occur 

like huge boulders of irregular shape and different in size. The boundary with 

clastic sediments was sharp and very frequently tectonic. The thickness of the 

limestone boulders varies from a few meters up to tens of meters”. 

The key contribution to the sedimentology of the area was given by 

(STEFANOVSKA, 1987). The achievements of this author were presented in the 

Study of metallogeny of Ljubija ore area (S.Janković). She determined olistolite 

nature of limestone blocks and their olistostrome character.  

She concluded the following: "Studied carbonates, geosynclinal in type, has 

turbidity character. It consists of metaclastites with pattern which indicates 

movement in semi-fluid residue on the slope and "fit" limestone olistolite with 

occurrences of debris flow...The limestone complex with microfauna originates 

from shallower parts of sub-tidale and destroyed reefs, suffered intensive 

hydrothermal metasomatic alterations. It is mostly transformed in crystalline 

aggregates of ankerite and siderite with variable content of quartz, organic 

bitumen substance, sulphide and rare albite crystals”. The same author for 

limestone from the borehole Atlijina Kosa AK 31/A18A referenced the following: 

“It is olistolite, in lithological sense represented by breccias, dolomitized, 

ankeritized and sideritized limestones…In some parts they are pure breccias, 

consist of limetones with very recrystallized fauna and newly created crystaline 

heterogenic aggregates of ankerite, siderite and dolomite and increased 

concentration of iron…as result of the hydrothermal-metasomatic alterations of 

limestone complex”. 

The opposite to (JURIĆ & ŠARAC,1981) recognised very complex terrain and 

discontinuous arrangement of ore bodies in the Southern deposits and referenced: 

„It is already mentioned that all ore bodies in the Southern area lie in one broad 

horizon built of carbonate rocks. Their genesis is closely related to physic-

chemical processes happened in a marine environment... As a rule, there are two 

or more Fe-carbonate levels with economically important content of metal. These 

levels outcrop laterally (Škorac)“. Šarac documented this explanation by 
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crossection over the Southern ore zone at a scale of 1:5000. In this crossection 

„carbonate complex“ was shown as a unique and continual layer.  

Namely, in this „strange“ crossection the complex of „massive limestones“ 

and „basic ores“ horizontally and dissonantly stretched among very wrinkled 

„carbon clastites“. This understanding was very different from Jurić's and 

abandoned and disregarded the thesis that limestones with ore occured as separate 

„boulders“ and blocks, different in size. 

The understanding of M. Šarac was used as a start point in further 

explorations and exploitation. This wrong interpretation had very negative 

implications regarding the calculation of ore reserves because of the assumption 

about continual ore bodies. The reserves were calculated for layered deposits “of 

the first group of iron deposits” (Rule on classification and categorization of the 

reserves of mineral resources, 1979). 

Since 1995 two geologists explored the geology and iron ores of this area: 

(PROTIĆ & GRUBIĆ, 2000; PROTIĆ, 2003;GRUBIĆ & PROTIĆ, 2003). These authors 

mostly explored other Ljubija zones (Adamuša and Južna Tomašica) but also 

analysed problems of the Southern ore deposits. 

These explorations resulted in a detailed geological column of whole Ljubija 

area and the reconstruction of iron metallogeny (GRUBIĆ & PROTIĆ, 2003). These 

two authors (2003, pg. 71) claimed that the geological column of the 

Carboniferous Sana Palaeozoic was built from deep water turbidites. In its upper 

part olistostrome horizon occured with shallow water carbonate olistolite, 

sometime with the size of several hundreds of meters.  

These regional-geological explorations obviously proved the interpretation of 

(STEFANOVSKA, 1984) about olistostrome nature of limestone bodies in the 

Southern ore deposits. These rocks contained the Lower and Middle 

Carboniferous fossils, olistostrome horizon is aged as the Upper Carboniferous. 

This fact proved that ores found within the limestone blocks could not be related 

to the metallogeny and horizon of the marine, sediment Lower Carboniferous 

siderite and limonite, originated from their oxidation. Based on it, the conclusion 

was that siderite-ankerite-limonite ore of the Southern deposits were separately 

metasomatic mineralised in later stages. It was very important fact and D. 

Stefanovska indicated it in 1984. It was logically to consider it in a relation to the 

Triassic metallogeny as the most important events regarding mineralisation in the 

Dinarides. The results of this event were well-known also in a wider part of 

Ljubija ore area (JANKOVIĆ & JELENKOVIĆ, 2000). 

New understanding of the geology and metallogeny of the Southern deposits 

disproved the interpretation of (ŠARAC, 1981), but at the same time entailed 

additional field explorations for proper interpretation of all explanations given in 

the Elaborate on ore reserves from (LEKSUR ET AL., 1984). 
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It pertained on the reinterpretation of surface and subsurface arrangement of 

ore blocks-olistolites, extensity of the mineralisation, ore quality and particular 

ore reserves. Without this changed approach regarding the basic ores of the 

Southern deposits any mining activity could be very risky. 

Two properties of ore bodies were very characteristic, defined during the 

exploration and exploitation of the oxide ores in the past. The first one was that 

besides lenses, layers and veins the ore bodies of irregular morphology and 

frequently prevailed with rambling boundaries. The second one was that the 

concentration of iron in carbonate rocks were very different, with numerous and 

huge lateral and vertical changes in ore quality. (ŠARAC, 1981) concluded the 

following: "In the aureole of their extension, but also in the narrower parts of the 

same deposit, it is possible to find all types of primary rocks together with 

products of their disintegration". 

The final conclusion was that geological conditions were not studied enough 

and cannot represent the basis for exploitation works, particularly in the area 

Ciganuša-Škorac-Paljevine. It was necessary to emphasize that reserves defined in  

(LESKUR ET AL., 1984) were calculated properly but not classified and categorized 

in corresponding group of ore deposits and it was a significant mistake regarding 

calculated reserves. 

Geophysical explorations had been performed during different periods, with 

evident absence of time, space and methodology continuity. Applied methods 

were the following: aeromagnetic (entire area), regional gravimetric-geomagnetic 

(in 500 km
2
), detail geomagnetic, gravimetric, specific electric resistance, induced 

polarisation, spontaneous potential and seismic (in few smaller areas). 

 

6. EVALUTION OF THE TERRAIN EXPLORATION LEVEL 

 

Generally, the level of exploration was very good, taking into account the 

types and quantity of the exploration works. On the other hand, the arrangement 

of the exploration works was not appropriate. The highest concentration of the 

works was related to the locations of ore deposits and ore fields. Between the 

deposits and the fields the explorations works were minimal. 

However, numerous explorations of iron in Ljubija ore area had been 

provided in different conditions and periods. The explorations were frequently 

uncompleted and non-systematic. It was the reason why many results were not 

useful. Within the metallogenic area 3500 boreholes were drilled. The most of 

them were drilled in the aim of delineation of ore bodies and calculation of the 

reserves (requested distance between boreholes was 50 m). The number of 

regional boreholes was 600. The conclusion about high level of exploration of the 

area should be taken with reserve. The second problem was the fact that boreholes 
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were finished after leaving the ore body, because of the misunderstanding of 

today’s model of ore genesis. 

Geophysical explorations were performed in restricted areas and obtained 

results were not satisfied. This kind of exploration had been performed with 

interruptions from 1948 to 1984. The types of applied explorations were: 

experimental – with the aim of testing the application of different geophysical 

methods in known deposits; regional – with the aim of obtaining the data on 

structure-geological conditions and delineation of perspective areas; detailed – for 

the delineation of ore zones. The following methods were applied: aeromagnetic 

(in the area of 500 km
2
), geomagnetic, gravimetric, specific electric resistance and 

induced polarization. 

The spontaneous potential and seismic methods were applied in a smaller 

degree, in several separated locations. These explorations were not important for 

the exploration of iron ores. 

 In the study Repeated interpretation of gravimetric and geomagnetic 

explorations in Ljubija, Omarska and Prijedor area (STARČEVIĆ ET AL., 2016) the 

results of the gravimetric and geomagnetic explorations from 1974 to 1990 were 

reinterpreted .  

There were also digitalised data from 12 smaller localities with the results of 

gravimetric explorations as well as 6 localities with geomagnetic anomalies. 

 It was also proposed that gravimetric and geomagnetic measurements should 

be provided by modern equipment in one well-studied deposit. After the 

measurements it would be possible to conclude whether this kind of exploration 

could be reliable for determination of iron ore deposits. 

 

7. CONCLUSIONS 

 

Geological explorations of Ljubija ore area have started in IXX Century and 

last even today. The intensity of explorations was various in time as well as 

methodologies and hypothesis that geologist used in the past. The results of all 

explorations were documented in about 300 studies. About 130 were published 

and the rest of them represented different reports and elaborates. Metallogenic 

studies from the period 1987-1990 were given in 17 reports. 

So many detailed explorations of the ore deposits used for classification and 

categorisation of the iron reserves had been conducted, as well as regional 

explorations. These explorations were directed to examine geophysical anomalies 

and to register mineralisation with the aim of detecting of iron deposits. 

The number of exploration works and their types were very well but spatial 

distribution of the works was not appropriate. The exploration works were mostly 

related to the areas of deposits and ore fields. Except them, the explorations were 
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minimal. Geophysical explorations were conducted also with interruptions and 

low distribution. 

The geological setting, tectonic, the conditions of sedimentation, magmatism 

and metamophism processes, genesis and genetic types of deposits were 

determined based on the results of comprehensive geological and metallogenic 

explorations of the Ljubija ore area, in the period of 135 or 100 years,.  

The results of explorations were numerous detected mineralisations, iron 

occurrences and few iron deposits (siderite, limonite, ankerite). It could be visible 

from 80 occurrences and more than 30 deposits in exploitation today. Some of 

these deposits are very huge and more that 110000000 t or the ore was excavated 

in the past. Total amount of explored reserves is more than 400000000 t. 

In the last decades, the concepts of the explorations have become based on the 

metallogenic principles. Metallogenic explorations, accompanied with analyses of 

formations, provided conditions for delineation of metallogenic regions as well as 

smaller metallogenic units, based on the results of complex investigations of 

geologic-structural, geochemical and geophysical features; definition of rules of 

creation and distribution of iron ore bodies and accompanied mineral resources in 

space and time, based on the role of the main effecting factors of mineralisation 

(litholgical, strtigraphic, magmatic and structure). 

The results of explorations indicate that Ljubija ore area is very reach in 

mineralisation, occurrences and deposits of iron ore. In that sense, future 

investments in finding new iron deposits are fully justified. 
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Апстракт. Након окупације Босне и Херцеговине 1878.године, аустроугарске 

власти су сва рудна блага у Босни и Херцеговини прогласиле државном својином. 

Приступили су истражним радовима у Љубијском рудном рејону, како би утврдили 

резерве и испитали могућности експлоатације. Генерације геолога су истраживале, 

мијењале су се хипотезе којима су се служили, интезитет и концепције 

истраживања. Да ли за почетак истраживања треба узети вријеме када владини 

рударски савјетници Вогт и Волтер, од 1882. до  1885. (прије 135) снимили прво 

стање сировинске базе на овим теренима  или када су почели  први истражни 

радови на гвожђе 1907. (прије 110 година). Геолошка истраживања су сеодвијала са 

прекидима и пролазила су кроз разне фазе, била су различитог интезитета зависно 

од интереса рударске производње и углавном су примјењиване најсавременије 

методе датог времена. У раду су презентовани историјат истраживања, примјењене 

методе, простори који су детаљно и регионално истраживани, обим и густина 

истраживања за сваку од примијењених метода. Дат је критички осврт на 

примјењене методологије истраживања, достигнути степен истражености и 

поузданост расположивих података о извршним истраживањима са оцјеном степена 

истражености терена. 

 

Клучне ријечи: Љубијски рудни рејон, Република Српска, историјат геолошких 

истраживања, примјењене методе, резултати истраживања. 

1. УВОД 

Геолошка истраживања Љубијског рудног рејона почињу још крајем 19. 

вијека и у континуитету трају до данас. Међутим, током времена мијењао се 

интезитет истраживања, њихов обим и радне хипотезе којима су се геолози 

служили. У посљедњим деценијама концепције истраживања све више су се 

заснивале на темељима металогеније. 

Љубијски рудни рејон дефинише на југу фронт Санске навлаке, на 

истоку границе јурско кредних творевина, на сјеверу унутрашња офиолитска 

зона Козаре и  на западу тектонски предодређен правац ријеке Уне, дубоко 
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урезан у рељефу (CVIJIĆ, 2004).То је изузетно интересантан геолошки 

феномен и простор са становишта познатих и потенцијалних лежишта 

гвожђа и других минералних сировина. Он је у исто у вријеме и важан 

сегмент минерално-сировинског комплекса Републике Српске. 

Руде гвожђа у Љубијском рудном рејону су вађене већ у преисторијско 

време. По Симићу (1988), вјероватно већ у периоду млађег гвозденог доба. 

Примитивно откопавање је настављено и касније. У томе су, у првим 

вјековима после Христа, нарочито предњачили Римљани. Затим је 

експлоатација имала променљив интензитет током средњег вијека да би у 

вријеме Отоманске владавине доживела нови успон.  

Права стручна проучавања  појава и руда гвожђа у Љубијском рудном 

рејону почела су тек с доласком Аустријанаца. За време брзог 

информативног снимања геолошке карте Босне и Херцеговине 1879. од 

тројице аустријских геолога, до Старог Мајдана и Старе Ријеке, дошао је 

само  Мојсисовиц у пратњи Пилара. Мада он лично није посетио Љубију 

ипак је сазнао и забиљежио да тамо има рударских радова на гвожђу 

(MOJSISOVICSETAL., 1880) и среброносног галенита. Записе овог аутора 

допунио је касније (PILAR, 1882). Њихова запажања су претстављала основу 

за нове истражне послове али претежно на појавама среброносних руда 

олова.Ту су важни датуми: 

- Аустроугарска окупација  1878. 

- Прописима се забрањује свако слободно истраживање руде и доноси 

се „Рударски закон“ којим се руде и угаљ резервишу за аустријски и 

мађарски капитал 1879. 

- Исте године тројица Бечких геолога из геолошког завода прелазе у 

Босну и Херцеговину и праве њену карту, за Љубијско подручје био 

је надлежан Мојсисовиц, коме је помагао Пилар. 

- На основу тога су владини рударски савјетници Вогт и Волтер, oд 

1882. дo 1885.(прије 135 година)снимили ситуацију на рудиштима, а 

Фулан и Нобесксу 1896. направили геолшку карту дијела љубијских 

рудишта.  

- На осннову њихових анализа почели су први истражни радови на 

гвожђе 1907. (прије 110 година). То се постепено проширивало. 

- Пошто је Аустрија у рату 1914. – 1918. почела нагло да остаје без 

гвожђа, усиљеним напорима за пет мјесеци урађена је цијела 

логистика (18 km пруге) и почела званична експлоатације гвожђа у 

Љубији 1916.г. (100 година рударства). 
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Због нараслих потреба бивше југословенскецрне металургије у другој 

половини прошлог вијека истраживање Љубијскогрудног рејона било је 

веома интезивно. Паралелно са рударским истражним радовима извршено је 

и геолошко картирање цијеле области у размјери 1:25 000 и дијелова терена 

у већој размјери. У истраживања су укључене све актуелне геолошке 

дисциплине. У том периоду коригован је редослијед геолошких 

истраживања, тако да је ефективност била значајно већа и превазиђени су 

раније изведени погрешни закључци. Раније неисправне интерпретације 

имале су стручне и практичне реперкусије што се одражавало на 

истраживања, тако да се комплекном приступу истраживањима уклоњене 

многе старе заблуде. Исправност тога приступа доказана је откривањем 

нових рудних лежишта, увећавању сировинске базе руда гвожђа, а 

откривена су рудна лежишта на просторима и стратиграфским нивоима за 

које се раније није ни претпостављало да би могли бити рудоносни. 

Ова прозаична историјска чињеница је већ одавно претворена у 

магловито митско искуство колективног и несвјесног током генерација које 

су стасавале и умирале на овом тлу. Тога нису  ослобођене ни генерације 

постојећег вијека, напротив, сви су увјерени да не знају баш зашто на овом 

простору има доста руда, затим да се оне могу успјешно експлоатисати и, 

коначно, да се од тога може пристојно живјети.  

 

2. ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Прва  стручна проучавања санског палеозоика, односно Љубијског 

рудног рејона почели су аустријски геолози Мојсисовиц, Тице и Битнер 

(MOJSISOVICS ET AL.,1880). У томе активно им је помагао хрватски геолог  

(PILAR, 1880; 1882). Њихови подаци су послужили за почетак нових 

рударских истражних радова, који су вођени из Сарајева, отпочели 1907. 

године. Тако је, у ратним условима, 1916. године започета модерна 

експлоатација гвожђа у Љубији.Настављена је и у новој држави послије 

Првог свијетског рата (ANTULA, 1920). 

Проучавањем санског палеозоика и руда гвожђа код Љубије детаљније 

се бавио низ година  (KATZER, 1910; 1921; 1926). Рудни рејон је приказан на 

његовој прегледној Геолошкој карти за лист „Бања Лука 1:200.000“. Са  те 

карте јасно је произлазило да се лежишта гвожђа налазе у карбонским 

творевинама. Сем тога, Кацер је констатовао да је руда претежно 

хидротермално-метасоматског поријекла али да има и седиментних појава. 

До Другог свјетског рата ове терене и руде гожђа додатно су проучавали  

Павловић (1939),  Симић (1940; 1940а) и та два аутора заједно (1941). Они су 

детаљнијим теренским и лабораторијским радовима углавном потврдили а 

дијелом и допунили налазе Кацера. 
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Права систематска истраживања Љубијског рудног рејона почела су тек 

послије Другог свијетског рата, педесетих година, углавном због наглог 

исцрпљивања познатих рудних резерви. Први послови су била геофизичка 

испитивања 1949. (CVIJIĆ, 2001), затим, израда детаљних геолошких карата 

изван љубијских ревира (CRNOLATAC, 1952) и експертизе специјалиста за 

лежишта минералних сировина (CISSARZ,1951; NOTH,1952). Паралелно са 

тим пословима почела су интензивна истражна бушења. Премда је то био 

веома скуп посао, за оно вријеме то је био ипак једини исправан 

истраживачки пут у терену који је геолошки веома компликован и јако 

непотпуно био проучен. 

Од 1955. године геолошка проучавања терена наставиле су екипе из 

Геолошког завода у Сарајеву. 

Шездесетих година изводе се обимна истраживања у рудном рејону. 

Међу геолозима који су радили у то вријеме истичу се  Јурковић,  Марић,  

Црнковић и  Подубски. (JURKOVIĆ,1961; 1961A) је детаљно проучио 

минерале и парагенезе љубијских  руда гвожђа и пратећих сулфида. У 

нарочито значајна је била констатација овог аутора да су љубијске руде 

седиментног поријекла.  (MARIĆ&CRNKOVIĆ, 1961) су микроскопски 

проучили све стијене седиментног поријекла у санском палеозоику а  

(PODUBSKY,1969) и њихове геохемијске особине.  

Са почетком новог истраживачког циклуса сарадника Геозавода из 

Сарајева, од 1963. (KULENOVIĆ, 1964; ANTIĆ, 1964), усљедило је 

прелиминарно  израчунавање рудних резерви за источне љубијске терене 

(ČELEBIĆ, 1964). Затим су у тим теренима обављена детаљна геофизичка 

испитивања (Завод за геолошка и геофизичка истраживања из Београда, 

1965) и хидеогеолошке студије (JOSIPOVIĆ & TURALIJA, 1965). 

У геолошком истраживању рејона, од 1965. године, одвијала су се три 

паралелна процеса. 

 (1) У току је била израда Основне геолошке карте СФРЈ 1:100.000 (у 

радној верзији 1:10.000) за цијело подручје санског палеозоика. 

(2) Према уговорима, између рудника Љубија и Геозавода у Сарајеву, 

изводе се и посебно усмјерена студијска  проучавања ширег подручја 

Љубије која у знатној мјери имају особине фундаменталних испитивања и, 

коначно, 

(3) Стручњаци из рудника Љубија изводе текућа, експлоатациона 

истраживања којима омогућавају рационалну експлоатацију и прилаз 

великом лежишту Јужна Томашица (1964 до 1968). При томе, особито важна 

су била систематска истражна бушења, која су спровођена по утврђеној 

геометријског мрежи на растојању од 70 m и са већим пројектованим 

дубинама. Ови послови су довели до бољег и потпунијег познавања 

подповршинске геологије и до нових сазнања о рудама гвожђа и 
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потенцијалним лежиштима у цијелом рејону (ČELEBIĆ ET AL., 1970;  

PODUBSKY, 1968;  JURIĆ, 1971). 

Седамдесетих и осамдесетих година главно тежиште истраживачких 

радова било је сконцентрисано у Ј. Томашици. Прогушћена је мрежа 

истражних бушотина на растојања од  35 m; обновљена су хидрогеолошка 

испитивања (Геоинжењеринг, 1976; 1976а); обављене су студије 

морфолошких и структурних особина рудних тијела (SELMAN, 1985), а 

израђивани су и елаборати о истраживању  и обрачуну рудних резерви за 

Јужну Томашицу (PROTIĆ & SELMAN, 1986; SELMAN ET AL., 1989). 

Предузимана су и обимнија микроскопска проучавања стијена и руда из 

лежишта и бушотина у рејону од стране сарадника Геоинститута из 

Београда (NEVENIĆ ET AL.,1984;  VASKOVIĆ, 1984;1984А).  

Приликом истраживања за израду ОГК регистровани су изданци 

прашинасте лимонитне руде на подручју Омарске, на покривеном трену 

изграђеном од плиоцен-квартарних наслага, дакле на неперспективном 

терену по тадашњим сазнањима.   

Из Извјештаја о регионалним истраживањима палеозоика Сане за 1967. 

годину(JURIĆ,1967) наводимо опис тог важног догађаја.’’Језеро и Бувач 

откривени су 1964.године приликом израде ОГК, лист Приједор. У то 

вријеме је урезивана траса будуће жељезничке пруге Омарска-Томашица.У 

неким засјецима радови су открили леће бранда и брандовитих 

глина.Бушотине које су испитивале механичка својстава тла набушиле су 

неколико метара бранда у рејону Језера.Ова два податка били су разлог да 

се у 1968.години опрезно пројектују регионална истраживања и у дијелу 

који никад раније није истраживан, гдје нема трагова рударске 

дјелатности.’’ 

Покретање геофизичких испитивања терена Омарско-приједорског поља 

(1970, 1971, 1972, 1974, 1983, 1984), као и на локалитету Бојићи – Томашица 

(1982) дао је нови квалитет истраживањима. Пронађено је лежиште 

Нишевићи које није имало изданке на површини терена.  

Обимни стручни истраживачки радови омогућили су освајање 

занимљивих научних достигнућа. Због тога није случајно што су из свих тих 

 послова произашле, за своје вријеме, веома успјешне докторске дисертације 

у геологији,  Јурић (1971),  Шарац (1981) и Цвијић (2000). У њима су 

изложене синтезе о свему што се знало о регионалној геологији и 

минералним сировинама Љубијског рудног рејона. Шта више,  Шарац  је све 

то третирао и на модеран металогенетски начин. У сва три доктората, 

међутим, узимано је да су руде гвожђа седиментног порјекла. То је неупитно 

била главна радна хипотеза са којом су се усклађивали сви истраживачки и 

експлоатациони послови у цијелом рејону. 
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Пред крај осамдесетих година, по уговору са Рудницима жељеза Љубија, 

С. Јанковић је покренуо широко заснована истраживања која су имала за 

циљ израду добро утемељене металогенетске студије рудног рејона. Од 

1987. до 1990. године у оквиру тог пројекта реализовано је више тематских 

цјелина чији резултати су били формулисани у седамнаест извјештаја и 

елабората. Међу њима више се истичу: рудно-микроскопска проучавања 

Зарића (1987; 1988; 1990); седиментолошке анализе и интерпретације 

Стефановске (1988; 1989; 1990);  проучавање магматских стијена Карамата 

(1988; 1990); и синтеза свих геофизичких послова  Билибајкићи Топаловић 

(1991). Стефановска је, на примјер, поуздано утврдила како су карбонски 

седименти уствари турбидити, да у њима постоје орудњени кречњачки 

олистолити и да је цијели карбонски стуб био изложен интензивним 

хидротермалним утицајима. Исто тако, Карамата је на основу геохемијских 

анализа, утврдио да магматске стијене Трнаве потичу из горњег омотача а 

утиснуле су се у вријеме раних фаза рифтовања. Нажалост, овај веома 

обиман и важан материјал је остао одложен и изван каснијих 

металогенетских разматрања, свакако због чињенице што Јанковићева 

студија није била завршена дефинитивно. 

Почетком деведесетих година (PALINKAŠ, 1990) је објавио занимљив рад 

о сидеритно-баритно-полисулфидним лажиштима средњих Динарида. Ту је 

имао у виду и Љубијски рудни рејон. На основу резултата геохемијских 

проучавања поменутих руда, закључује да су оне у санско-унском 

палеозоику хидротермалног поријекла, затим, да су повезане са 

хидротермалним конвективним ћелијама у зони "раног 

интраконтиненталног рифтовања у перму". Ово схватање није, међутим, у 

том  моменту, битније утицало на боље разумјевање љубијских рудишта ни 

практично ни теоријски. 

Тек у другој половини деведесетих година поново се појавио интерес да 

се темељно провјере сва битна знања о геологији и металогенији рејона. 

Посебно због тога што су резултати металогенетске кампање, коју је водио и 

објавио Јанковић (1987; 1988; 1989; 1990), остали незавршени. Тако су се 

појавили радови  Грубићa и др. (2000), Цвијића (2001), Протића (2003) и 

ГрубићаиЦвијића (2003). У тим публикацијама направљена је нова 

стратиграфска подјела рудоносне јаворичке формације, констатовано је да је 

главни рудоносни члан њена олистостромска јединица.У металогенији су 

дефинисанеминерализације (тријаска) са хидротермално-метасоматским 

сидеритима, анкеритима и полиметаличним сулфидима.  

Убрзо послије поменутих радова појавиле су се двије публикације 

хрватских геолога. У првој,  (STRMIĆ- PALINKAŠ ET AL., 2009), на основу осам 

разних геохемијских и органо-геохемијских испитивања руда из Љубије, 

закључују да све упућује на њихово „хидротермално-метасоматско 
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поријекло и пермску старост“ минерализације. Између осталог, овај 

закључак је  поткрјепљен повећаним садржајем укупних и лаких  ријетких 

елемената и сачуваном „негативном аномалијом Ce и израженом 

позитивном аномалијом Eu“. Ове резултате и интерпретације потврдили су  

(GARAŠIĆ & JURKOVIĆ, 2012) али су оставили отворено питање генезе правих 

„стратиформних“ тијела сидерита у љубијским лежиштима. 

Касније, у периоду 2013. – 2016. година  Грубић,  Цвијић,  Милошевић и 

Челебић реализацијом научног пројекта „Металогенија Љубијског рудног 

рејона“ документовали су метасоматско-хидротермални постанак руда 

гвожђа у јаворичкој рудоносној формацији. 

 

3. ПРЕГЛЕД ПРИМЈЕЊЕНИХ МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Да би се приказао преглед развоја геолошких истраживања на подручју 

Љубијског рудног рејона, односно примјене геолошких метода и њихов 

допринос у рјешавању комплетне генезе ове области, морају се посматрати и 

анализирати сваки за себе, четири одвојена сегмента времена: 

- временски период од првих, рудиментарних геолошких истраживања  

овог подручја па до ослобођења (краја Другог свјетског рата); 

- период од ослобођења до 1965. године ; 

- период 1965-1986. године и 

- период од 1986. године и даље. 

Сваки од наведених периода разликује се особеностима у истраживању и 

разликама у методици истраживања.  

Поред тога што подаци о вађењу и топљењу руде, сежу у далеку 

прошлост, писане ријечи и геолошких података нема. Обиље рудних појава 

на површини овог терена, за које су древни рудари знали, мале су им 

количине биле потребне за рад, нису захтијевале никаква геолошка 

истраживања. Као предходница свих осталих геолошких метода 

истраживања, геолошка проспекција, односно, геолошко картирање је први 

корак који су начинили аустријски геолози у истраживању ове области.  

Резултат тога (PILAR, 1882), је прва геолошка карта БиХ у којој је обухваћена 

Љубија са широм околином. Први пут се у стручној геолошкој литератури 

појављује појам односно израз, Сански палеозоик. То је први покушај да се 

одреди вријеме постанка седиментних серија Љубије и њене шире околине 

које сигурно нису све настале у исто вријеме геолошке историје земље.У 

геолошкој анализи ових терена почиње да се користи једна нова геолошка 

дисциплина-стратиграфија. То је вријеме када индустријска револуција у 

Европи хвата замах, која за развој индустрије и машиноградње захтјева све 

више жељеза, вријеме када се мијења однос према истраживањима, 
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производњи и рудним богатствима. Постаје нужност да се у истраживању 

рудних резерви укључи и геолошка наука. 

Период између 1910-1918.године, карактерише нови скок у квалитету 

истраживања. У том временском интервалу је регистрован велики број 

рудних појава за које данас знамо (KATZER, 1910; 1911). Приближно су тачно 

дате њихове локације, извршена су одговарајућа лабораторијска испитивања 

руда у погледу њиховог хемизма, минералошког састава, одређени су 

варијатети оксидних руда као и основни минерали носиоци карбонатних 

руда жељеза.  

У погледу даљег стратиграфског расчлањивања седиментних стијена 

кориштени су подаци палеонтолошких испитивања. Иако је наведен већи 

број нових геолошких дисциплина које су кориштене као геолошка 

истраживања, њихов обим, број информација са којима се располагало, био 

је сувише мали да би се на основу њих могли дати добри проспекцијски 

критерији детаљних истраживања. То нису била систематски рађена 

истраживања  већ појединачни случајеви зависни искључиво од опсервације 

истраживача.  

Непосредно пред  II свјетски рат урађена је геолошка карта размјера 1:25 

000 као подлога за сигурнија истраживања рудних резерви (SIMIĆ &  

PAVLOVIĆ, 1941), при чему се користе подаци тектонске анализе ради 

разјашњавања структурног склопа подручја данашњих Централних рудишта 

(PAVLOVIĆ, 1939). 

Послије ослобађења почињу интензивнији радови како подземни тако и 

на дубинском бушењу у циљу доказивања нових рудних резерви. До 1952. 

године геолошки је искартирано 8 498 m рударских истражних радова, око 

25 000 m истражних бушотина на жељезним рудама као и 2 800 m на 

истраживању манганских руда. У 1949. години у Рудницима Љубија врше се 

први покушаји примјене геофизичких метода истраживања у циљу 

налажења и откривања нових лежишта жељеза у подручју Централних и 

Јужних рудишта, као и лежишта Томашица. Изведена испитивања су 

требала да дају еталон који би се послије могао усмјерити и на друге терене. 

Због веома ниске осјетљивости тадашњих инструмената нису добијени 

очекивани резултати. Новим геолошким картирањем (CRNOLATAC, 1949), 

мјерило 1:10 000, обухваћени су дијелови Санског палеозоика у околини 

Благаја, Централних рудишта и Будимлић Јапре. Геолошко картирање, у 

далеко већем обиму него што је то прије био случај, прате петрографска, 

минералошка и хемијска испитивања. Детаљно се анализирају структурни 

елементи терена у циљу рјешавања тектонских односа који су један од 

битних услова постанка лежишта. За наведена испитивања појединачно 

урађено је на десетине анализа и испитивања. Овај период карактерише 

детаљније испитивање рудних тијела, односно лежишта. Изводе се 
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рудномикроскопска, рентгентска, термогравиметријска идиференцијално-

термичка испитивања, како за поједине типове и варијатете оксидних, тако и 

карбонатних руда. Паралелно са овим редовно се врше геолошка картирања 

истражних радова. Као резултат свега овога критерији за проспекцију и 

планирање постају квалитетнији и сигурнији.То резултира повећањем 

рудних резерви (PAVLOVIĆ, 1962; ANTIĆ, 1964; ČELEBIĆ 1964). 

Период од 1965. године, карактерише експанзију у геолошким 

истраживањима рудног рејона. До  тог времена геолошка истраживања су 

извођена парцијално на његовим појединим дијеловима, но послије 1965. 

године истраживања се изводе на цјелокупном подручју.  

Ради се геолошка карта за цијелијели рудни рејон у мјерилу 1 : 50 000. 

Радна верзија ове карте је урађена на подлози 1 : 10 000. Касније ће ова 

геолошка карта служити као подлога за израду ОГК-а 1: 100 000 Југославије 

и то за подручје сјеверозападне Босне. У оквиру тога изводе се детаљна 

петрографска, седиментолошка (циљ ових испитавања је да да физичко-

механичке услове и модел басена седиментације), минералошка, 

стратиграфска испитивања, детаљна тектонска анализа комплетне области, 

настављају се испитивања у домену палеонтологије (ЈURIĆ, 1963). У 

истраживање се укључују геохемијска испитивања са циљем да се на основу 

микроелемената и елемената индикатора, те њихове геохемијске корелације, 

покушају добити еталони за рашчлањивање серија доњег и средњег карбона,  

момент који је кључан у даљем планирању истражних радова, те законитост 

понашања ових елемената са становишта постанка лежишта (JURIĆ, 1971.).   

На основу резултата добијених кроз ова истраживања, издвојени су 

седименти палеозоика, девонске, карбонске и пермске старости, седиментни 

мезозоика са веома детаљним стратиграфским расчлањењем тријаса, јуре и 

креде. У цијелини је ријешен минералошки састав свих седимената 

кластичне и карбонатне фације за све геолошке периоде. По први пут су у 

карбонским седиментима регистроване појаве магматских стијена. Урађена 

је тектонска анализа за комплетан рудни рејон, утврђене су главне геолошке 

структуре и дата тектонска сукцесија рејона. Утврђена је стратиграфска 

припадност појединих генетских типова рудних лежишта. Поред рудних 

појава жељеза на читавој области регистроване су појаве барита. Сви ови 

подаци нису корисни само са становишта откривања лежишта жељеза, него 

је то допринос цјелокупном рјешавању геологије Југославије. 

Проналазак лежишта жељезне руде на терену покривеном плиоцен-

квартарном седименетима иницирао је покретање геофизичких испитивања 

терена Омарско-приједорског поља (1970, 1971, 1972, 1974, 1983, 1984), као 

и на локалитету Бојићи – Томашица (1982). Даља истраживања је проводио 

РЖР Љубија истражним бушењем оријентисаним на провјеру геофизичких 

аномалија. Нажалост, геофизичка испитивања нису помогла у откривању 
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нових лежишта. Изузетак је лежиште Нишевићи у близини Омарске, али и 

оно је прво сматрано мање перспективном аномалијом. Као један од циљева 

геофизичких истраживања, односно испитивања, је дефинисање 

палеорељефа код секундарних алохтоних лежишта оксидних руда и лакшег 

проналажења истих. Други циљ ових истраживања је дефинисање 

просторног распореда карбонатних карбонских серија, као носилаца 

примарних сидеритно-анкеритних рудних лежишта. 

Код истраживања лежишта у циљу прекатегоризације рудних резерви и 

њиховог обрачуна, а у циљу припреме лежишта за отварање, све више се 

користе математичке методе у циљу појефтињења трошкова истраживања. 

Из наведеног видљиво је да у овом периоду геолошка истраживања постају 

све комплекснија са све већим укључивањем  геологије као науке.  

Као врло важан и по обиму значајан вид геолошких истраживања је 

текуће истраживање у току експлатације. Рудничко геолошке методе 

праћења лежишта у процесу пројектовања и експлоатације дају податке о 

експлоатационим губицима, разблажењима и осиромашењима рудне 

супстанце. На бази ових параметара, уз експлоатациона истраживања 

(инструментална геолошка картирања, допунска бушења) и друге 

активности врше се оперативна планирања, израде годишњих планова 

експлатације, дугорочни планови развоја рудника. Параметри добијени у 

току ових истраживања са друге стране дају нам елементе на бази којих се 

ствара јаснија представа о генези рудних лежишта, прерудној и пострудној 

тектоници, као и минералном сасаставу руда (NEVENIĆ & DIVLJAN,1983). 

Анализом, праћењем и компарирањем параметара добијеним на 

површинским коповима са оним који се дају у пројектима, елаборатима и 

студијама, могуће је критички оцјењивати исправност стручних и научних 

концепција, те их на бази тога кориговати (CVIJIĆ ET AL., 1982.,1986.). 

Период од 1986. године и планирана геолошка истраживања до 1990. 

године и даље карактерише један нови квалитет. Истраживања постају још 

комплекснија. Базирају се на примјени металогенетских анализа код 

истраживања потенцијалних рудоносних простора што је приказано у 

радовима (CVIJIĆ & PROTIĆ, 1987; CVIJIĆ & BEŠIĆ, 1989; CVIJIĆ ET AL.,1991.). 

Основни елементи металогенетске анализе су проучавања механизма 

стварања лежишта и пратећих минерелазација, механизма и њихове 

мобилзације из примарних извора, порјекла медијума у којима је обављен 

њихов транспорт итд. То захтјева увођење нових метода као сто су: 

испитивања изотопских односа олова, сумпора, водика, кисика, стронција, у 

минералима који учествују у грађи пратећих јалових маса, а такође и у 

рудним минералима, испитивања гасно-течних инклузија, одређивање 

старости лежишта преко стабилних изотопа итд. Овакав приступ 

истраживања постаје још важнији када се зна да су већ испитана сва 
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лежишта која су имала индикације на површини и даљња истраживања се 

оријентишу на откривање скривених рудних лежишта. То је рађено на 

сљедећи начин. 

У  периоду 1986. - 1987.г. направљен је каталог документационог 

материјала, извјештаја, студија, елабората, карата, лабораторијских 

испитивања по методама, објављених радова код нас и у свијету, набављена 

и проучена стручна литературе за различите области итд. (ЈАНКОВИЋ, 1987). 

За базичне руде Јужних рудишта извршена је анализа карбонатног 

карбонског седиментационог циклуса што је послужило као основа за 

прогнозну процјену његове потенцијалности. Тежиште је дато на 

минералошко-петографска испитивања и петролошко литофацијалне 

анализе које је усвојим радовима приказао Зарић (1987; 1988; 1989). Те 

анализе су у наредном период послужиле као основа за програмирање даљих 

седиментолошких истраживања. 

За лежиште Адамуша извршена је анализа средине и процеса стварања 

сидерита, са циљем да се на основу овога изврши процјена потенцијалности 

сусједних терена. Детаљно је дефинисана сидеритско-анкеритска 

парагенеза, накнадна сулфидна асоцијација, силификацијски процеси, 

температуре кристализације појединих фаза. Уочена је битна литофацијална 

и седиментолошка посебност у односу на сусједна лежишта базичних руда  

(одсуство нерудних карбоната). Уочено је да је лежиште претрпјело више 

накнадних хидротермалних трансформација са више или мање израженом 

прерасподјелом јона Pb, Zn, Cu, Sb итд 

Уочена су и дефинисана карактеристчна обиљежија лежишта Јужна 

Томашица, гдје се запажа посебност овог лежишта која се очитује у 

континуираном прелазу карбонатних руда у оксидне аутохтоне гетитно-

лимонитне творевине. Упоредна истраживања карбонатне фације на нивоу 

микроскопских, макрохемијских и геохемијских анализа  омогућило је да се 

формирају модели настанка различитих типова карбонатних орудњења. 

Урађена је шлиховско-геохемијска проспекција терена јужно од 

Томашичког и Омарског рудног поља на површини од 40 km
2
 по основној 

хидрграфској мрежи (HRKOVIĆ, 1987; JANKOVIĆ ET AL., 1987). Овај терен је 

изабран због значајног броја рудних појава и минерализација. Метода није 

до сада примјењивана на овим теренима. Поред шлиховских проба узети су 

и узорци из стрим седимената. Добијени резултати су интересантни како за 

Fe, тако и за Pb, Zn, Cu и BaSO4. 

Плениминарним картирањем су утврђене појаве магматских стијена које 

до сада нису констатоване и појаве баритно кварцних жица. Детаљно 

картирање и интрепетацију ових резултата требало је даље наставити. 

Резултати ових испитивања дати су у форми 7 привремених извјештаја. 
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У 1988. и 1989. години настављају се истраживања  карбонске 

карбонатне формације у области седиментологије.  

У току 1988. Карамата сам и са сарадницима врши истраживања 

магматских стијена на ширем подручју Трнове код Санског Моста и у зони 

Волара сјеверозападно од Љубије. Истраживања су вршена да се утврди 

металогенетска веза ових магматских комплекса и рудних лежишта гвожђа. 

Приликом ових истраживања неоспорно је утврђено да се ради о сложеном 

вулканском апарату којег граде сливови лаве са утиснутим жицама и мањим 

интрузијама. Стијене су гранитдиоритског до гранитпорфирског састава са 

минималним прелазом ка трахитским односно сијенитским фацијама. Након 

геохемијског проучавања, испитивања изотопског састава Pb и Sr може се 

закључити да ове магматске стијене одговарају раним фазама рифтовања а 

по металогенетским карактеристикама су сродне кератофирским-

кварцкератофирским до порфирским (андезитским) стијенама Црне Горе, 

али са обзиром на мале масе вулканита на подручју Љубије и Приједора, 

вјероватно су могле да изврше слабо загријавање околине и тада 

понирујућих подземних вода и да доведу до мобилизације најмобилнијих 

компоненти (Fe, Mn) уз минимално премјештање Pb, Zn и других тешких 

метала (KARAMATA, 1990; KARAMATA I DR., 1988).   

У току 1989. године реализована је тема из области структурно-

тектонских проучавања терена Љубијског рудног рејона на сателитским 

снимцима. Постигнути резултати довели су у сумњу слику о дотадашњим 

схватањима односа тектонике и дистрбуције рудних тијела, рудних зона као 

и схватање о потенцијалности појединих перспективних простора (HANICH, 

1989). 

У области геохемијског проучавања обрађена је проблематика о 

садржају, карактеру и дистрибуцији пратеће асоцијације елемената у 

лежиштима Љубијског рудног рејона и њихов металогенетски значај. У овом 

раду (ŠARAC, 1990), урађена је литостратиграфска  корелација серија 

Љубијског рудног рејона, испитане опште особине расподјеле 

микроелемената у рудним тијелима и околним стијенама и промјене у 

садржају микроелемената у различитим типовима руда. Испитана је 

дистрибуција макро и микро елемената у подземним водама. Изведена су 

испитивања стабилних изотопа као и спектралне анализе мономинералних 

фракција. Дат је, према геохемијским карактеристикама, један од могућих 

модела стварања гвожђа Љубијског рејона. 

Такође у току 1988. и 1989. године извршена су детаљна металогенетска 

проучавања одређених лежишта руда гвожђа Љубијског рудног рејона и то: 

Бувач (на бушотинама), Јужна Томашица, Језеро – Омарска, Вукуља „А“, 

Козин-Бјељевац, Адамуша, а резултати су приказани у извјештајима из 1990. 

године. Утврђено је када се ради о оксидним рудама, да се оне фацијално 
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разликују како због различитости примарних карбонатних руда од којих су 

настале тако и различитих геолошких, хидрогеолошких и геохемијских 

услова у којима су трансформисане. Већ тада се могло говорити о 

лимонитима типа Језеро, Томашица, Брдо, Јужна рудишта итд.,што има 

велики практични значај као проспекцијски критериј. У овом периоду 

урађена су систематска проучавања средина локализације рудних тијела у 

кластичним и карбонатним стијенама рудног рејона. Ово је наставак 

истраживања из 1987. и 1988. годинекоје су извели Јанковић, Зарић и 

Карамата. Истраживања су показала да постоје значајне фацијалне резлике, 

поред већ познатих разлика у садржају Fe, Mn, CaO, Mgo, SiO2, Al2O3 

компоненти, између појединих типова карбонатних руда као што су Језеро, 

Томашица, Адамуша, Јужна рудишта, Нишевићи итд. 

У току 1990. године рађено је на структурном проучавању рудног 

рејона. Урађена је студија свих до тада изведених геофизичних истраживања 

(BILIBAJKIĆ & TOPALOVIĆ, 1990), са приједлогом даљих истраживања. 

Урађена је структурна анализа ширег простора рудног поља Омарска, 

направљен и мањим дијелом реализован програм израде тематске карте 

простора јужно од рудних поља Томашице и Омарске (простор Сасине и 

Ељдишта). Започета су истраживања девонских наслага код Благаја, гдје је 

утврђена неоспорна рудоносност ових наслага (структурна бушотина DV-1). 

У зони Будимлић Јапре почело је истраживање тектонске линије која 

граничи палеозојску формацију и зону високог крша Спољних динарида. 

Ова тектонска линија има карактер реверсног расједања. Констатоване су 

озбиљне индикације да се не ради о класичној навлаци, што се наслућивало 

анализом сателитских снимака, теренским истраживањима, бушењем на 

локалитету Пољака код Санског Моста, Будимлић Јапре и Врабчевине. И 

ова истраживања требало је наставити у 1991. години. 

У току 1991. године изводе се и планирају даља регионална 

истраживања девонске геолошке формације, и питања јужне границе 

палеозојских наслага  зони санске навлаке и њеног геотектонског карактера, 

као и даља геофизичка истраживања. На основу резултата геофизичких 

истраживања планирана је израда структурне анализе, односно структурно 

бушење околине рудног поља Омарске. Уочене су индиције које указују на 

знатнију рудоносност сјеверозападног и западног простора рудног поља 

Омарске. Планирано је да се провјери и прстенаста структура Лујића брдо 

на подручју Сасине. Иако су били планирани послови на наставку 

геолошког картирања шире зоне Сасине и Ељдишта нису настављени. 

У периоду од 1997. до 2002, године вршено је проучавање рудоносних 

формација на површинским коповина Адамуша и Јужна Томашица (GRUBIĆ 

& PROTIĆ, 2000). Ту се ради о новом стратешком приступу проучавања 

цијелог Љубијског рудног рејона. Ријеч је о томе да су незавршена и веома 
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непотпуна ранија  металогенетска истраживања тог простора  из ранијих 

година открила ограниченост геолошких метода којима се овдје дуго 

радило, затим упадљиву једностраност прикупљених података и тешку 

застаријелост и неадекватност интерпретација, чак и онда када су за тачна 

закључивања већ стајали на располагању релеватни елементи. Један од 

најјаснијих примјера у том погледу је природа Јаворичке  рудоносне 

формације. Нико од многих ранијих истраживача није видио да је ријеч о 

типичној флишној творевини а то је од прворазредног значаја за тумачење 

металогеније рејона. Теренска истраживања на Адамуши и њихова 

корелација са палеозоиком Западне Србије, и Бук планине у Мађарској 

показала су да геолошки стуб није монотон. Тако се анализом 

метаседимената омогућило издвајање неколико карактеристичних јединица 

и откривање услова под којима су настали, па се геологија и металогенија 

могла тумачити на један нов модеран начин (GRUBIĆ ET AL., 2006). Када је 

ријеч о Јужној Томашици било је потребно да се на том великом рударском 

објекту провјери оно што се сазнало на Адамуши, али и да се то допуни 

новим подацима из горњег дијела геолошког стуба. Та нова геолошка 

сазнања и модерне металогенетске интерпретације ових површинских 

копова, као камен темељац, улазе у основу цјелокупног каснијег 

преиспитивања регионалне геологије и металогеније Љубијског рудног 

рејона (JANKOVIĆ & JELENKOVIĆ, 2000).  

У периоду од 2013. до 2016. Грубић, Цвијић, Милошевић и Челебићсу 

радили на изради металогенетске карте Љубијског рејона. Прво су сагледани 

су сви постојећи подаци о истраживачким иексплоатационим радовима у 

рудном рејону и на основу њих је израђена „Геолошка подлога за 

металогенетску карту Љубијског рејона 1:50.000“.У другој фази  прво је 

завршена „Металогенетска карта“ а, затим, на основу ње и „Прогнозна карта 

Љубијског рејона 1:50.000“. Послије прве фазе рада на металогенији 

закључено је да  је као први и главни задатак у следећем раду остала 

провјера  геохемијских особина правих стратиформних рудних 

тијеласидерита. На самом почетку рада на другој фази металогеније 

прикупљени су узорци из Адамуше и Јужних лежишта. Спектрохемијске  

анализе  примјерака репрезентативног,сигурно стратиформног тијела у 

Адамуши, показале су потпуно идентичан састав ријетких елемената какав 

имају сва хидротермално метасоматска лежишта. Ово је био одлучујући 

доказ на основу кога је потпуно напуштена радна хипотеза о 

конседиментационом и седиментном, морском, карбонском порјеклу 

сидерита и анкерита (табела 1).У рудном рејону Љубије налазе се примарне 

карбонатнеруде гвожђа (сидерити и анкерити) и секундарне оксидне 

(лимонити). Друге су настале од првих дуготрајном оксидацијом у 

хипергеним условима до дубина од око 300 m. Осим руда гвожђа у рејону се 
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налазе сулфиди Pb, Zn, Cu  i  Hg, затим AgиAu, флуорит и знатна количина 

барита. У питању је јединствена “сидеритно- полисулфидно - баритна  рудна  

формација”, која се састоји од три субформације: а) сидеритно – анкеритске, 

дијелом лимонитисане;б) полисулфидне и в) баритско-флуоритске (GRUBIĆ 

ET AL., 2016.).  

На основу међусобних односа чланова поменутих субформација у 

теренским условима  њихово формирање  би требало да буде по следећим 

фазама 

- У првој фази, настали сусидерити и анкерити хидротермалном 

метасоматозом у карбонатним олистолитским блоковима, на 

умјереним дубинама и при температурама од око 246 степени. 

- У другој фази, генерисани су сулфиди депоновањем у виду жица у 

скоро свим дијеловима геолошког стуба. Како изгледа, паралелно с 

њима настали су и жични сидерити (на температурама око 186 

степени). 

- Коначно, у трећој фази, настао је барит на више места у рејону у свим 

срединама осим у неогеним творевинама. 

Ово су темељни подаци на основу којих је израђена  „Металогенетска 

карта рудног рејона Љубије 1:50.000“(GRUBIĆ ET AL., 2016). 

У периду 2014. до 2016. година (Arcelor Mittal Prijedor) извођена су 

истражна бушења (18 бушотина) на провјери прстенастих геофизичких 

структура, провјери међупростора за која су постојале индикације за 

постојање минерализација, као и провјеру расједних струтура као доводних 

канала за минерализације. Резултати су главном били негативни, међутим, 

нису у довољој мјери геолошки обрађени како би послужили за даље 

детаљно дефинисање геологије терена. 

 

4. АНАЛИЗА ОБИМА, ГУСТИНЕ ИСТРАЖИВАЊА И 

ПРИМЈЕЊЕНИХ МЕТОДА 

 

У Љубијском рудном рејону на основу досадашњих истраживања су 

издвојени  следећи рудни субрејони, рудни чворови и рудна поља.. (Слика 

1): 

1. источно од ријеке Сане рудни субрејон „Гомјенице“; 

2. западно од ријеке Сане рудни субрејон „Јапре“;  

3. у централном дијелу рејона је рудна зона са појавама гвожђа, 

обојених метала, барита и сл.;  

рудни чворови са припадајућим рудним пољима: 

1. Омарско - Томашички; 

2. Мачковачко – Крухарски; 

3. Централних рудишта и  
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4. Журин поток као самостално рудно поље; 

рудна поља са припадајућим лежиштима и појавама: 

1. Омарске са лежиштима: Језеро, Мамузе, Бувач, Нишевићи; 

2. Томашице са лежиштима: Јужна Томашица, Сјеверна Томашица, 

Блатњак, Шиљези-Станковићи, Дабића Брдо, Бојићи, Тевановићи, 

Јукићи; 

3. Мачковца са припадајућим рудним појавама и геохемијским 

аномалијама; 

4. Крухара са припадајућим рудним појавама и геохемијским 

аномалијама; 

5. Видрењака са лежиштима: Грбићи-Ченгије, Хрвати и бројним рудним 

појавама; 

6. Централних рудишта са лежиштима: Адамуша, Доња Литица, Литица 

„А“,  Литица „Б“, Литица „Ц“, Редак I поље „А“, Редак II поље „Б“, 

Редак поље „Ц“ Редак I поље „Д“, Редак поље I „Е“, Редак II поље 

„А“, Редак II поље „Б“, Брегови. 

7. Јужних рудишта са лежиштима: Баришићи, Бришево, Руњевица, 

Јакарина коса,Башћине, Нова Литица-Трешњица, Јерковача, Атлијина 

коса, Пашина Коса,Козин-Бјељевац, Цигануша, Шкорац, Градина, 

Паљевине, Димач Брдо, Дреновац, Вукуља „А“, „Б“, „Ц“ и „Д“ која се 

приказују као горњи рудни хоризонт и базичне руде Јужних рудишта, 

које се третирају као посебна врста руде и каодоњи рудни хоризонт. 

8. Рудно поље Журин поток. 

9. Рудна поља лежишта и појава барита. 

У централном дијелу Љубијског рудног рејона, осим Санске навлаке на 

југу, успостављен је централни руптурни склоп, на сјеверу, у коме изразито 

преовлађују расједи и пукотински системи праваца СЗ-ЈИ и СИ-ЈЗ у коме су 

регистроване многобројне рудне појаве гвожђа, обојених метала (олова, 

цинка, бакра, живе и др.) и барита. Тај терен је издвојен у посебну 

металогенетску јединицу, ,,Рудну зону са ешалонираним расједима" дужине 

око 70 km, ширине 2 до 3 km, односно површине од око 14 413 ha. Ова рудна 

зона захвата рудне појаве: Дојчиновићи, Пртја I и II, Ристингај, Стратинску, 

Рударац, Алишиће, Липаводу, Ћопиће, Личане, Дренову главицу, Вујасине, 

Пионицу и Грабовац; дијелове рудних пољаТомашице и Мачковца и скоро 

цијело рудно поље Централних рудишта, односно, пресјеца по средини 

рудни чвор Централна рудишта и оба субрејона.   

Степен истражености Љубијског рудног рејона разматрао је Шарац  

(ŠARAC, 1981). Овај аутор је према том критеријуму израдио схему 

перспективности рејона и разликовао четири категорије терена: (1) детаљно 

истражене, (2) мање детаљно истражене, (3) недовољно истражене  и (4) 

терене без истражних радова. 
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Детаљно истраженим теренима припадају подручја са познатим рудним 

лежиштима у експлоатацији или која су припремљена за то и њихова ужа 

околина. Ријеч је о  групама  лежишта распоређених у три скупине: 

централна, јужна и источна лежишта. Колико детаљно су истражена та 

лежишта говори податак да је само у скупини централних и јужних лежишта 

изведено преко 1 000 разних бушотина а у Јужној Томашици 520. 

У мање истражене терене спадају подручја која се налазе у широј 

околини лежишта у експлоатацији и дијелом између њих. У тим теренима 

изведен  је нешто мањи број потребних истражних радова него у првој 

категорији. Ту спадају два пространа терена: западни и источни који, 

заправо, окружују терене прве категорије. 

Недовољно истражени су они терени у којима су изведена само ријетка 

информативна истражна бушења, геофизички радови или раскопи а у 

неистраженим нема ништа од свега тога. У ове двије групе спадају сви 

преостали терени рудног рејона. 

Степен истражености послужио је ŠARCU (1981) да подијели терене 

рудног рејона према перспективности на: (1) перспективне (детаљно и мање 

детаљно истражене), (2) неизвесно перспективне и (3) неперспективне. 

Поред детаљних истраживања рудних поља која су служила у сврху 

класификације и категоризације рудних резерви гвожђа, извођена су и 

регионална истраживања, која су била орјентисана на провјеру геофизичких 

аномалија и регистрованих минерализације у сврху  проналаске рудних 

лежишта гвожђа. 

Досадашња геофизичка истраживања, на жалост нису имала 

континуитет нити временски, нити методолошки. Најчешће су планирана на 

мањим међусобно раздвојеним површинама одређеним на основу неких 

површинских показатеља или аналогије са сличним условима на неком 

другом или најчешће блиском локалитету, прихватајући  набушено рудно 

тијело као позитиван резултат. Несистематичност и губитак стрпљења 

нанијело је приличне штете и одложило сазнања која су била неопходна за 

усмјеравање даљих истражних радова у овом металогенетски веома 

интересантном рудном рејону. 

 

5. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПРИМИЈЕЊЕНУ МЕТОДОЛОГИЈУ 

ИСТРАЖИВАЊА, ДОСТИГНУТИ СТЕПЕН ИСТРАЖЕНОСТИ И 

ПОУЗДАНОСТ РАСПОЛОЖИВИХ ПОДАТАКА О ИЗВРШНИМ 

ИСТРАЖИВАЊИМА 

 

Интензивна геолошка истраживања, која системетски провео М. Јурић 

од 1957. до 1969. године приближила су дефинитивна рјешења питања 

старости и генезе рудних лежишта љубијског рудног рејона. У том периоду, 
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на темељу великог броја података, сакупљених кроз геолошко картирање и 

из истражних радова изведени су нови закључци, пронађена су нова рудна 

лежишта и проучени тектонски односи. Концепције, постављене од ранијих 

истраживача, по свим основним геолошким проблемима (стратиграфско 

расчлањивање, рудна тијела и тектоника) измјењене су и допуњене. Та 

истраживања, (изнијета у раду „Геологија подручја санског палеозоика у 

сјеверозападној Босни“) ишла су у прилог оним ауторима, који су су 

предпостављали седиментно поријекло и карбонску старост највећих 

лежишта љубијског рејона. Исто тако, многи подаци дају за право и другим 

истраживачима, који су у својим генетским разматрањима наводили да су 

палеозојска лежишта метасоматског и хидротермалног поријекла, међутим 

она у укупним резервама учествују са безначајним постотком. 

Истраживачи геолошке службе Рудника у периоду од 1969. до 1986. 

године употпунили су сазнања и даље разрадили концепцију истраживања 

кроз металогенетске анализе. У свом раду „Металогенетске карактеристике 

рудоносног рејона Љубија“ (ŠARAC, 1981) сумирајући резултате дотадашњих 

истраживања, употпунио је генетске поставке рудних лежишта, а 

примјењујући принципе формацине анализе дефинисао је рудну и 

рудоносну формацију на основу чега је преко егзактних параметара 

металогенетске анализе (као што су: механизам стварања лежишта, 

индикатори и контролни фактори орудњења и карактер развоја геолошке 

средине), дао процјену потенцијалности и могућности изналажења нових 

рудних резерви које могу износити преко пола милијарде тона.  

Пошто су до сада на површини сва рудна лежишта откривена, 

проширење сировинске базе очекује се углавном у домену „скривених“ 

рудних тијела. Истраживање таквих лежишта повезано је са великим 

ризицима и на дуже вријеме. Истраживачи Геолошке службе Рудника на 

иницијативу Р. Цвијића у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом из 

Београда на челу са проф. др Слободаном Јанковићем, полазећи од 

принципа реалности истраживања, пришли су даљем систематском и 

научном проучавању низа фактора који су везани са стварањем и 

размјештањем лежишта у времену и простору. Тај пројекат реализовн је под 

називом „Металогенетска студија љубијске области“. 

Аутори Елабората о резервама базичних жељезних руда у Јужним 

лежиштима (LESKUR ЕТ АL., 1984) потпуно исправно се враћају на тумачење 

по коме ‘’кречњачке серије долазе у громадама различите величине и 

неправилног обликa. Граница према кластичнијм стијенама је оштра и често 

тектонски наглашена. Дебљина громада карбонатних стијена варира од 

неколко метара до више десетина метара’’. У том смјеру још значајнији 

допринос је остварила својим озбиљним седиментолошким анализама 

(STEFANOVSKA, 1987) у оквиру „Металогенетскен студије љубијске области“ 
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С.Јанковића која је утврдила олистолитску природу кречњачких блокова и 

њихов олистостромски карактер. О томе она каже: ‘’Испитивана серија 

карбоната је геосинклиналног типа, има турбидинтни карактер, изграђена 

је од метакластита са текстурним знацима који указују на кретања у 

семифлуидном стању талога на косој падини и уклапају кречњачке 

олистолите у којим су регистроване појаве ‘’debris flow… Кречњачки 

комплекс са микрофауном која потиче из плићих дијелова субтајдала и 

разорених спрудова претрпео је интензивне хидротермално метасоматске 

промјене и великим дијелом претворен у кристалне агрегате анкерита и 

сидерита са варијабилним садржајем кварца, органске битуминозне 

материје, сулфида и ријеђих појава кристала албита.’’За кречњак у 

бушотини Атлијина Коса AK 31/A18A (II) исти аутор каже: ‘’То је 

олистолит који литолошки представља изразито бречизиране, 

доломитизиране, анкеритизиране и сидеритизиране кречњаке…У појединим 

дијеловима то су праве брече изграђене од кречњака са доста 

прекристалисаном фауном и новообразованим кристалним нехомогеним 

агрегатима анкерита, сидерита и доломита, а са повећаним 

концентрацијама гвожђа,… што представља резултат 

хидротермалнометасоматских промјена којима је овај примарно кречњачки 

комплекс захваћен’’. 

За разлику од Јурића (ŠARAC,1981) вербално признаје велику сложеност 

терена и  дисконтинуиран положај руда у јужним рудиштима али ипак каже: 

‘’споменуто је да су сва рудна тијела  Јужних ревира смјештена у једном 

пространом хоризонту крбонатним стијена и да је њихово стварање у 

тијесној вези са  физичко-хемијским процесима који су се одвијали у морској 

средини…У њима се, као по правилу, налазе по два и више нивоа Фе 

карбоната са економским садржајем метала, која се латерарно 

исклињавају (Шкорац)’’. Шарац ово излагање документује и графичким 

‘’профилом кроз Јужна рудишта 1 : 5 000. На том профилу ‘’карбонатни 

комплекс’’ је приказан као јединствен и конитинуиран хоризонт. Наиме, 

комплекс ‘’масивних кречњака’’ и ‘’базичних руда’’ на томе чудном 

профилу (нејасно) хоризонтално и дисонантно лежи између веома убраних 

подинских и повлатних ‘’карбонских кластита’’. Овакво схватање се битно 

разликује од Јурићевог и представља напуштање и потпуно игнорисање 

података по којима се орудњени кречњаци јављају у виду одвојених 

‘’громада’’ и блокова разних димензија. Такво измјењено и произвољно 

схватање М. Шарца, међутим, служило је великим дијелом као основна 

претпоставка при свим истражним и експлоатационим радовима. Због тога 

све то носи и посљедице оваквог неисправног схватања. Посебно се ова 

погрешна интерпретација  негативно одразила на обрачун рудних резерви 

јер је то изведено под претпоствком да се орудњења јављају у виду 
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континуираних слојева. Због тога су резерве обрачунате као да рудна тијела 

спадају у слојевиту‘’прву групу лежишта гвожђа’’(Правилник о 

класификацији и категоризацији ...,1979). 

Од 1995. године геологијом и рудама гвожђа Љубијске металогенетске 

области бавили су се (PROTIĆ & GRUBIĆ, 2000; PROTIĆ, 2003; GRUBIĆ & PROTIĆ, 

2003). Ова два аутора више су радили у другим љубијским теренима 

(Адамуша и Јужна Томашица) али су се бавили и проблемима Јужних 

рудишта. Та снимања омогућила су им да ураде генерални геолошки стуб за 

цијело шире подручје Љубије и да реконструишу металогенију гвожђа у тим 

тренима (GRUBIĆ & PROTIĆ, 2003). По двојици поменутих аутора (2003, 

стр.71) геолошки стуб цијелог карбона Санског палеозоика изграђен је од 

дубоководних турбидита у чијем горњем делу се налази олистостромски 

хоризонт са плитководним карбонатним олистолитима, који могу да имају 

димензије и до неколико стотина метара. Овим регионално геолошким 

испитивањима поуздано је доказана исправна интерпретација 

(STEFANOVSKA, 1984) о олистостромској природи кречњачких тијела у 

Јужним рудиштима. Пошто те стијене садрже доњокарбонске и 

средњокарбонске фосиле олистостромски хоризонт је стављен у горњи 

карбон. Овим је доказано да руде, које се налазе у кречњачким блоковима 

никако не могу да се везују са металогенијом и хоризонтом морских, 

седиментних доњокарбонских сидерита и лимонита који су проистекли из 

њихове оксидације. Због тога је претпостављено да су сидеритско-

анкеритско-лимонитске руде јужних рудишта, али и других љубијских 

терена посебно метасоматски минерализоване и то касније. На ову веома 

важну чињеницу потпуно исправно, такође, указала је (STEFANOVSKA, 1984). 

Природно је што се сматрало да је то повезано са тријаском металогенијом 

са којом су повезани најзначајнији минерализациони догађаји у 

Динаридима, а њихове последице су познате и из ширег подручја љубијских 

терена (JANKOVIĆ & JELENKOVIĆ, 2000). 

Овако ново схватање геологије Јужних рудишта и њихове металогеније, 

које критички одбацује неисправне интерпретације (ŠARAC, 1981), међутим, 

захтијева нова теренска преиспитивања свих података изложених у 

елаборату о рудним резервама (LESKURA ET AL., 1984). То посебно важи за 

преиспитвање површинског и дубинског распрострањења орудњених 

блокова – олистолита, екстензитета орудњења у њима, квалитета руде и, 

нарочито, рудних резерви. Без таквог измјењеног приступа базичним рудама 

Јужних рудишта сви рударски пројекти и захвати били би веома ризични. 

Веома карактеристичне су двије особине рудних тијела које су утврђене 

кроз ранија истраживања и експлоатацију оксидних руда, прво, поред тијела 

сочивастог, слојевитог и ‘’жичног’’ типа преовлађују рудна тијела 

неправилне морфологије и често расплинутих граница. Друго, 
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концентрације гвожђа у карбонатним стијенама веома су неравномјерне са 

многобројним и великим бочним и вертикалним промјенама квалитета руде. 

Због тога (ŠARAC, 1981) констатује да ‘’се у ореолу њиховог простирања па и 

на веома скученим дијеловима једног истог лежишта могу наћи све врсте 

примарних стијена заједно с продуктима њиховог распадања’’. 

Као закључак геолошком познавању терена и руда у подручју Јужних 

љубијских рудишта, посебно у дијелу Цигануша - Шкорац-Паљевине може 

се констатовати да то познавање није ни довољно, ни увјерљиво ни добро 

документовано да би се на његовим основама могли пројектовати рударски 

експлоатациони радови. Нарочито треба истакнути, међутим, да резерве 

руда које су израчунате 1984. године (LESKUR ET AL.,) су рачунски  тачне али 

нису исправно сврстане са аспекта класификације и категоризације у 

одговарајућу групу лежишта гвожђа. Овим је у основи направљена крупна 

грешка у погледу поузданости обрачунатих количина. 

Геофизичка истраживања извођена су у више наврата, уз евидентно 

одсуство континуитета, временског, просторног и. методолошког. 

Примјењене су: аеромагнетска метода на цијелом простору, регионална 

гравиметријско-геомагнетска метода на површини од 500 km
2
, детаљна 

геомагнетска, гравиметријска, специфичног електричног отпора, изазване 

поларизације, сопственог потенцијалаи и сеизмичка у мањем обиму на више 

локалитете. 

 

6. ОЦЈЕНА СТЕПЕНА ИСТРАЖЕНОСТИ ТЕРЕНА 

 

Генерално се може констатовати да је истраженост терена веома добра 

према количин иизведених послова и њиховој разноврсности али је густина 

истражних радова неравномјерна. Њихова већа концентрација претежно је 

везана за рудна лежишта и рудна поља. Између њих истраживања су сведена 

на минимум. 

Међутим, бројна испитивања и истраживања руда гвожђа Љубијског 

подручја обавлјана су различитим условима и временима, често недовршена 

и несистематизована, тако да су подаци њима најчешће полуупотребљиви. 

На простору металогенетског рејона укупно је избушено око 3 500 

бушотина. Већина је „потрошена" на оконтуривање познатих рудних тијела 

и прорачун резерви због потребе да њихова међурастојања не буду већа од 

50 m и слично. Регионалних бушотина је око 600. То значи да се податак о 

високом степену истражености подручја треба узети са резервом. Други 

проблем је што су бушотине завршаване по изласку из набушеног рудног 

тијела, због непознавања данашњег генетског модела образовања орудњења. 

На појединим дијеловима терена извођена су геофизичка истраживања 

која су дала доста скромне резултате. Рађена су у већим и мањим 
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прекидима, у одсуству континуитета и просторног и методолошког, трајала 

су од 1948. па до 1984. године и извођена су у разне сврхе. Експериментална 

са циљем проучавања могућности примјене појединих геофизичких метода 

на познатим лежиштима; регионална са циљем да се добију структурно-

геолошки подаци и издвоје потенцијални простори са аспекта рудних 

минерализација и детаљна у смислу прибављања информација о 

распрострањењу рудоносних зона и директног индицирања рудне 

минерализације. Примјене су: аеромагнетска метода на цијелом простору, 

регионална гравиметријско-геомагнетска на површини од 500 km
2
, затим 

детаљна геомагнетска, гравиметијска и методе специфичног електричног 

отпора, изазване поларизације. Метода сопственог потенцијала и сеизмичке 

методе рађене су у мањем обиму, на више посебних локалитета. Она нису 

заузимала значајније мјесто у истраживању руда гвожђа.  

У Студији: „Поновна интерпретација гравиметријских и геомагнетских 

испитивања на ширем подручјуЉубије и Омарске код Приједора“  

(STARČEVIĆI ET AL., 2016) приказано је како је на основу података 

гравиметријских и геомагнетских испитивања изведених у периоду од 1974. 

до 1990. године извршена поновна обрада постојећих података који су дати 

само у виду аналогних карата гравиметријских и геомагнетских аномалија. 

Дигитализовани су подаци и за 12 мањих локалитета на којима су вршена 

гравиметријска мјерења, као и на 6 локалитета са валидним геомагнетским 

аномалијама. Предложено  је да се на једном тест моделу, односно познатом 

и оконтуреном лежишту, изврше гравиметријска и геомагнетска мјерења 

најсавременијом опремом и послије обраде резултата мјерења утврди да ли 

ове геофизичке методе, с обзиром на физичке услове (густина и магнетска 

сусцептибилност) могу бити поуздане за проналажење нових лежишта 

гвоздене руде.  

 

7. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Геолошка истраживања Љубијског рудног рејона почињу још крајем 19. 

вијека и у континуитету трају до данас. Међутим, током времена мијењао се 

интезитет истраживања, њихов обим и радне хипотезе којима су се геолози 

служили. Резулати свих истраживања су регистровани у 300 разних 

текстова. Од тога 130 су објављени радови, а 170 извештаји и елаборати 

разног обима. Металогенетским студијама посебно је посвећено 17 

извештаја о пословимао бављеним од 1987. до 1990.  године.  

Поред деталњих истраживања рудних поља која су служила у сврху 

класификације и категоризације рудних резерви гвожђа, извођена су и 

регионална истраживања, која су била орјентисана на провјеру геофизичких 
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аномалија и регистрованих минерализације у сврху  проналаске рудних 

лежишта гвожђа. 

Може се констатовати да је истраженост Љубијског рудног рејона доста 

добра према количини изведених послова и њиховој разноврсности али је 

густина радова, посебно геолошких, упадљиво неравномјерно распоређена. 

Њихова већа концентрација претежно је везана за рудна лежишта и рудна 

поља. Између њих истраживања су сведена на минимум. Геофизичка 

истраживања вршена су са већим и мањим прекидима и распоређена су 

доста неравномјерно. 

На основу извршених обимних геолошких и металогенетских 

истраживања Љубијског рудног рејона,у времену 135 или 110 година, 

урађене геолошке, металогенетске и друге карте дефинисана је геолошка 

грађа, тектонски односи, услови седиментације, магматизам и 

метаморфизам, генеза и генетски типови лежишта.  

Резултат истраживања су и многобројне појаве минерализација, затим, 

рудне појаве и више лежишта гвожђа (сидерита, анкерита и лимонита). О 

томе свједочи преко осамдесет појава и преко 30 лежишта која су била у 

експлоатацији. Нека од њих имају и велике димензије. Из њих је извађено 

преко 110 милиона тона руде а укупне истражене резерве износиле су преко 

400 милиона тона. 

У посљедњим деценијама концепције истраживања су се све више 

заснивале на темељима металогеније. Обављеним металогенетским 

истраживања уз примјену формационе анализе извршено је:оконтуривање 

рудног рејона и мањих металогенетских јединица,  засновано на резултатима 

комплексних испитивања геолошко-структурног, геохемијског и 

геофизичког карактера; анализирана је и дефинисана законитост образовања 

и размјештај рудних минерализација гвожђа и других пратећих минералних 

сировина у простору и времену, а на основу улоге основних контролних 

фактора минерализације (литолошких, стратиграфских, магматских и 

структурних). 

Резултати истраживања и проспекционе индиције доказују несумњиво 

да је Љубијски рудни рејон заиста богат минерализацијама, рудним појавама 

и лежиштима гвожђа, на првом мјесту. У том погледу потпуно је оправдано 

даље трагање за новим потенцијалним лежиштима те сировине.    
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Abstract. Groundwater, as the main resource of drinking water in the Republic of  

Srpska, is sometimes inadequately treated regarding quality monitoring.  It is especially 

characteristic of rural water supply sources as autonomous waterworks and individual 

wells. For the first time in the territory of the municipality Srebrenica comprehensive 

analyses of groundwater quality in rural areas have been provided. Beside some usual 

problems in physic-chemical groundwater properties like occasionally increased turbidity, 

iron and manganese concentration, there was emerged problem of fluoride concentration 

in more than one third groundwater samples. The study of fluoride concentration includes 

the causes of this phenomena and possible health impacts. The results define 

mineralogical properties of the rocks and their interaction with groundwater as a key 

factor of the problem. The results also should to point out, based on the analogy in 

geological setting, on the other areas with probably same problem in groundwater quality 

in the territory of the Republic of Srpska. It is very important issue of concern because the 

problems related to the consumption of groundwater with fluoride concentration above 

1.2 mg/l could be a trigger for very serious diseases like dental and skeletal fluorosis. 

Keywords: fluoride concentration, groundwater, geology, health, Srebrenica. 
 

1. INTRODUCTION 
 

Groundwater represents the main source of drinking water worldwide, in the 

Republic of Srpska (further: RS) as well. In accordance with the official data 

(SUDAR ET AL., 2015) only about 48% of the population in the entity is covered by 

public waterworks. The rest of the population (52%) provides drinking water from 

autonomous waterworks and individual wells or intakes. 

The level of groundwater quality control is tremendously different between 

public and other drinking water sources. In accordance with the Law on Water 

(Official Journal of the RS 50/06) and the Rule on Health Correctness of Drinking 

Water Quality (Official Journal of the RS 75/15) (further: the Rule) there is just 
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obvious duty of drinking water quality control of public waterworks. The quality 

of drinking water of autonomous waterworks and individual intakes and wells is 

mostly unknown because quality control is not regulated adequately by the law. 

The paper aims to indicate the quality control importance of any drinking 

water for sanitary and health protection reasons. It deals with the problems of 

fluoride content particularly in drinking water. This kind of groundwater quality 

problem in domestic expert and administrative society is not treated in right way. 

It also aims to insight the problem of the origin of increased concentration of 

fluoride in some groundwater on the level of Srebrenica municipality and 

additionally, to point out serious consequences of long-term consumption of the 

water with fluoride concentration higher than 1.2 mg/l. 

 

2. GEOGRAPHICAL AND ECONOMICAL CHARACTERISTICS OF 

THE AREA 

 

Srebrenica is a small city in the mountain area in the eastern part of the 

Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina (Figure 1).  

Total area of the municipality is 533.4 km². In accordance with the Census 

2013 there are 13409 inhabitants. Approximately half of the population is settled 

in rural areas. 
 

 
Figure 1. Map of Bosnia and Herzegovina with position of Srebrenica municipality. 

Слика1. Карта Босне и Херцеговине са положајем општине Сребреница. 
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The territory of the municipality is recognised from the ancient period as very 

important regarding metallic mineral resources, in the first order of lead and zinc, 

but also gold, silver, cadmium, arsenic, cooper, manganese etc. 

The traces of mining dated back to the Roman time. Lead, silver and gold 

were extracted from the ore in this period. The golden age of mining during the 

Middle age began after German miners were engaged (Saxons).  

Mining is the main driving force of the economy in Srebrenica area today as 

well. Related with these mineral resources there are also ferrous-arsenic mineral 

springs in Srebrenica vicinity. The most important one is "Crni Guber". 

 

3. THEORETIC BACKGROUND 

About fluoride and the concentration in groundwater in general 

 

The presence of low or high concentrations of certain ions is the major issue 

that makes the groundwater unsuitable for various purposes. Fluoride is that kind 

of ions that causes health problems to people living in more than 25 nations 

around the world (BRUNT ET AL., 2004). 

Fluoride (F
-
) is ion of chemical element fluorite which belongs to the group of 

halogens.  

It is a usual constituent of groundwater. Its concentration in groundwater is 

mostly less than 1 mg/l.  

 

Fluoride Maximum Contaminant Level (MCL) in drinking water and 

consequences of concentrations above MCL 

 

Fluoride concentration of at least 0.6 mg/l is required for human consumption 

because it makes stronger teeth and bones (BRINDHA, 2011). In some countries 

with low concentration of fluoride in drinking water, like in Canada, it is usually 

enriched before consumption (RABB-WAYTOWICH, 2009). 

In contrast, the consumption of water with fluoride concentration above 1.5 

mg/l results in acute to chronic dental fluorosis where the teeth become coloured 

from yellow to brown. Skeletal fluorosis, manifested by the weakness and 

bending of the bones, is also caused by the long-term consumption of water 

containing higher percentage of fluoride. Precisely, the concentration of 3-10 mg/l 

causes skeletal fluorosis and long-term consumption of water with fluoride 

concentration more than 10 mg/l could results in more progressive type of 

fluorosis with significantly restricted mobility of consumer - crippling fluorosis. 

In accordance with domestic regulation, the Rule on Health Correctness of 

Drinking Water Quality, maximum allowed concentration of fluoride in drinking 

water is up to 1.2 mg/l (Official Journal of the RS 75/15). In comparison with the 
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regulations of developed countries it is stricter. For example, in Canada it is 1.5 

mg/l. The Environment Protection Agency (EPA) of the USA prescribes the 

Maximum Contaminant Level (MCL) up to 4 mg/l. This level is considered as 

„health level“ (above this value of fluoride it is serious threat for human health). 

The Secondary Maximum Contaminant Level is considered as so-called „aesthetic 

level“ and it is up to 2 mg/l (SLATTERY ET AL., 2012). The concentration of 

fluoride in drinking water from 1 to 2 mg/l affects teeth colour, but without 

serious impact on human health. The concentration of 2-4 mg/l is „transitional 

zone“ between “aesthetic” and “health”  level. It is mentioned above that the 

concentration higher than 3 mg/l causes fluorosis and the concentration higher 

than 10 g/l causes the progressive type of this ill.  

Recommendation of the World Health Organisation (WHO) for fluoride 

concentration in drinking water is up to 1.5 mg/l (as in Canada). 

 

Main reasons of increased concentration of fluoride in groundwater 

 
There are two reasons of increased concentration of fluoride in groundwater – 

natural and anthropogenic.  

Geogenic source of fluoride in groundwater is the presence of different types 

of the rocks and its interaction with groundwater. As water flows through the 

rocks, it dissolves some of minerals and fluoride is naturally released into the 

water.  

The natural concentration of fluoride in groundwater depends on the 

geological, chemical and physical characteristics of the aquifer, the porosity and 

acidity of the soil and rocks, the temperature, the action of other chemical 

elements, and the depth of the aquifer (FEENSTRA, 2007). 

The fluoride content in groundwater could vary in wide range. Groundwater 

residence time (the time of interaction between rocks and groundwater) is very 

important.  

For the condition of long-time interaction there is higher possibility for 

enriching of groundwater in fluoride. Logically, prerequisite is that groundwater 

flows through the rocks consist of minerals with fluorine. 

The natural source of fluoride in groundwater includes different minerals in 

rocks. The most important minerals are: fluorite (CaF2), mostly emerged as the 

result of pneumatolytic processes, sellaite (MgF2), apatite(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), 

fluorite-apatite (Ca5(PO4)3F), micas (muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 and 

biotite K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2), sericite (KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2) etc 

(FAWELL ET AL., 2006).  

Magmatic rocks have the content of fluorine from less than 100 ppm 

(ultramafite) to more than 1000 ppm (alkaline). Sedimentary rocks contain 

fluorine from 200 ppm (limestone) to 1000 ppm (schist) (FRENCKEN, 1992). 
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Groundwater with increased content of fluorine is mostly HCO3-Na, with 

relatively low content of Ca and Mg and pH value higher than 7 (BRUNT, 2004). 

The main minerals of fluorine, fluorite and sellaite, are not significantly 

soluble under normal pressure and temperature. Their solubility rate increases in 

alkaline conditions and electro conductivity between 750 and 1750 µS/cm 

(SAXENA & AHMED, 2011). Some studies indicate that high content of fluoride in 

groundwater originates from biotite solubility.  

Generally considered, quantitative studies about fluoride in water, especially 

those treat equilibrium fluid-mineral are very rare. 

The second reason of increased content of fluorite in groundwater is human 

activity. A number of contamination activities can also increase fluoride 

concentrations in groundwater including glass, steel and phosphate fertilizer 

production.  

In addition, agricultural run-off, infiltration of fertilizers and discharges from 

septic or sewage treatment facilities that process fluoridated water can all add 

inorganic fluorides to the environment (SLATTERY ET AL., 2012). 

The study area is very sparsely populated and without any industrial activity 

(agriculture is minor).  

It is the reason why natural conditions of high concentrations of fluoride in 

some groundwater are considered as crucial. 

 
4. MATERIAL AND METHODS 

 

Collection of samples  

 

In the aim of the determination of drinking water quality in Srebrenica 

municipality rural areas more than 120 samples of groundwater were taken 

(Figure 2) by the Institute for Water from Bijeljina.  

The sampling had been performed in the period between June 18
th

 and July 

19
th

 2010. Total number of considered groundwater samples in this paper is103. 

For the rest of the samples it was not possible to provide the exact location based 

on the available sheet records on the sampling point. 

The samples were taken and conserved in accordance to the BAS ISO 5667-2, 

3 and 11 standards. The parameters like temperature, pH and electro conductivity 

are measured in situ, odour and taste as well. 

 

Laboratory analyses 

Samples were taken and preserved in accordance with BAS ISO 5667-11 

(Water quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of groundwater, 

Institute for Standardization, Sarajevo) and BAS ISO 5667-3 (Water quality –  
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Figure 2. Groundwater sampling points. 

Слика 2. Тачке узорковања подземних вода. 

 

The review of the sampling points per settlements is shown in the figure 3. 

 

Figure 3. Number of samples per settlements during the campaign June-July 2010. 

Слика 3. Број узорака по насељима током узорковања јун-јул 2010. 

Krnjići; 
10 

Gostilj; 1 

Orahovica; 7 

Brežani; 7 

Osmače; 2 

Osatica; 11 

Ratkovići; 1 

Radoševići; 10 

Toplice; 3 
Podravanje; 3 

Sućeska; 7 

Potočari; 8 

Sase; 2 

Skelani; 7 

Crvica; 7 

Kostolomci; 5 

Luka; 5 Vijagor; 2 
Skenderovići; 5 
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Sampling – Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples, 

Institute for Standardization, Sarajevo). 

The analyses were performed in the laboratory of the Institute for Water from 

Bijeljina during the summer 2010. The analyses of fluoride were provided in 

accordance with BAS EN ISO 10304-1:2002 standard. 

 

5. THE RESULTS AND DISCUSSION 

 

The reasons of increased content of fluoride in some groundwater of 

Srebrnica municipality 

 

The background for analysis of the fluoride concentration in drinking water is 

the Rule on Health Correctness of Drinking Water Quality (Official Journal of the 

RS 75/15). Additionally, some other standards are considered, in the first order 

the standards of the World Health Organization (WHO) and the USA 

Environment Protection Agency (EPA). Detail explanation of these standards is 

given in the chapter 4. 

Taking into account the absence of industrial and agriculture activities in the 

study area it is concluded that the cause of high concentration of fluoride in some 

groundwater is geogenic factor. In the other words, it is aftermath of the 

interaction between groundwater and rocks during the groundwater flow in the 

aquifer. 

In this study geological conditions are considered on the base of the data 

presented in the Basic Geological Map 1:100000, the sheets Ljubovija (Kubat, I. 

et al.,1975), Višegrad (OLUJIĆ, ET AL.,1985), Valjevo (MOJSILOVIĆ, ET AL.,1971) 

and Titovo Užice (MOJSILOVIĆ,ET AL.,1977) 

Simplified geological map of Srebrenica municipality is shown in the Figure 6. 

It is obvious that four groups of the rocks different in age prevail: 

 Qaternary sediments – debree (s), aluvial (al) and deluvial sediments (d) 

 Tertiary (Oligocene and Miocene) - conglomerates and clays (Ol,M) 

and the Miocene volcanic (andesite and dacite) and piroclastic (tuffs) 

rocks, the result of the Srebrenica Tertiary volcanism ( and Tc); 

 Mesozoic: Triassic sandstones (T1), limestones (T2) and subordinately 

diabase (); Jurassic (J2,3) diabase-chert formation; Cretaceous layered 

limestones (K2) 

 Paleozoic sandstones, phyllites and schists (
1
C1,2;

2
C1,2;

3
C1,2). 

Consideration of the rocks and spatial fluoride anomalies distribution in 

groundwater are the keys for the problem determination. In total, 103 samples 

were taken from 6 different litho-stratigraphic units (Table 1) and they are 

considered as rather enough for this kind of analysis.  
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Figure 4. Number of groundwater samples per litho-stratigraphic units. 

Слика 4. Број узетих узорака подземних вода из литостратиграфских јединица. 

 

 
Table 1.Samples number per litho-startigraphic units and percentage with F>1.2 mg/l. 

Табела 1. Број узорака из литостратиграфских јединица и проценат са F>1.2 mg/l. 

 

The most samples were taken from the springs that occur in three packages of 

sedimentary and metamorphic rocks of the Lower-Mid Carboniferous age (
1-3

C1,2) 

(Figure 6). Groundwater samples number per lithological units and percentage 

share of those with F>1.2 mg/l are shown in the Table 1. 

Triassic 
Limestone (T2); 

11 Andesite-dacite 

(); 7 

Piroclastic rocks 

(Tc); 7 
Diabase-

chert 
formation 

(J2,3); 3 
Layered 

limestone (K2); 1 

Sandstone, 
phyllite, shales 

(1C1,2; 2C1,2 ; 

3C1,2);  
74 

Lithology 
Литолошки састав 

Age 
Старост 

Number 

of 

samples  
Број 

узорака 

Number of 

samples with 
F

-
>1.2 mg/l 

Број узорака са 
F

-
>1.2 mg/l 

% samples 

with 
F

-
>1.2 mg/l 

% узорака са  
F

-
>1.2 mg/l 

 

Limestone T2 ,T2,3 11 0 0.00 

Andesite-dacite  7 0 0.00 

Tuff Tc 7 0 0.00 

Diabase-chert 

formation 
J2,3 3 0 0.00 

Layered limestone K2 1 0 0.00 

Sandstone, phyllite, 

schists 
C1,2 74 44 59.42 
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It is important to emphasize that geological explorations in the past were not 

detected localities with high content of fluoride and apatite in Srebrenica 

municipality. On the other hand, a significant content of mica minerals in the 

Carboniferous sandstones (Table 2) is well-known (MOJSILOVIĆ, ET AL.,1971; 

KUBAT, ET AL.,1975; MOJSILOVIĆ, ET AL., 1977; OLUJIĆ, ET AL.,1985). It is the 

reason why mica minerals, in the first order muscovite and biotite (Figure 5), are 

recognised as the key minerals responsible for higher content of fluoride in 

groundwater than usual. Furthermore, fluoride exclusively exceeds the allowed 

limit (1.2 mg/l) in samples from the Carboniferous sandstones and phyllites. 

From 74 groundwater samples from the Carboniferous sandstone and schists 

even 44 or 59.42 % exceed maximum allowed concentration in drinking water in 

accordance with the actual standard.Thirty six samples or 48.64% exceed the 

Secondary Maximum Contaminant Level (SMCL) or so-called "aesthetic 

standard" of the EPA (F>2mg/l), and in 2 samples F concentration exceeds 10 

mg/l. It is probably the result of the solubility of the mica minerals from the 

Carboniferous rocks. 

 

 
 

Figure 5.Trioctahedralmicasbiotite and dioctahedral micas muscovite. 

Слика 5. Триоктахедрални лискуни биотит и диоктахедрални лискун мусковит. 

 

Table 2. Minerals with F which constitute the rocks of the Carboniferous age (
1-3

C1,2) in 

the territory of Srebrenica municipality. 

Табела 2. Минерали са F који садрже стијене карбона старости (
1-3

C1,2) на 

територији општине Сребреница. 

Rock 
Стијена 

Age 
Старост 

Mineral 
Минерал 

Chemical content 
Хемијски састав 

Phyllite 
1
C1,2 

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Meta-sandstone Muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Meta-sandstone 
2
C1,2 

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Sericite schist Sericite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 
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Rock 
Стијена 

Age 
Старост 

Mineral 
Минерал 

Chemical content 
Хемијски састав 

Meta-sandstone 3
C1,2 Muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Sandstone 3
C1,2 

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Biotite K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2. 

Sericite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

  
 

 
 

Figure 6. Simplified geological map of Srebrenica municipality with groundwater 

sampling points. 

Слика 6. Поједностављена геолошка карта општине Сребренице са локацијама 

узорковања подземних вода. 
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In the other rocks there are no samples in which fluoride exceeds maximum 

allowed concentration for drinking water. 

It is necessary to emphasize that most important fluorine minerals are 

constituents of ore veins, especially lead-zinc veins. It means that increased 

concentration of fluoride should be expected also in andesite-dacite rocks close to 

lead-zinc veins. From the Table 1 it is obvious that there are no samples from 

andesite-dacite rocks with increased fluoride concentration. The reason probably 

lies in the fact that taken samples are distanced from the ore veins. However, the 

groundwater from volcanic rocks, especially those close to the lead-zinc veins 

(e.g. in Sase area) should be analysed in detail in the future. 
 

The outputs of the fluoride content analyses 

 

From the previous analysis increased content of fluoride in groundwater in 

Srebrenica Municipality is the result of the interaction between groundwater and 

rocks contain mica minerals(muscovite, biotite, sericite). The areas with fluoride 

content above 1.2 mg/l (above allowed value for drinking water in accordance 

with domestic standard) are visible in the Figure 7. 

 
Figure 7. Spatial distribution of characteristic fluoride zones in the Carboniferous 

sediments of Srebrenica Municipality. 

Слика 7. Просторни распоред зона са карактеристичним 

садржајем флуора у карбонским седименатима на подручју општине Сребреница. 
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In the Figure 8 isolines of F ion concentration in groundwater are shown. Of 

course, the distribution of F ion in groundwater must be considered with all 

limitations arises from the samples number and interpolation method (Inverse 

Distance Weight). 

In accordance with spatial distribution of fluoride in groundwater (Figure 8) it 

is possible to define two greater and three smaller zones of fluoride anomalies in 

groundwater (Figure 9). 

 

 
Figure 8.Isolines of groundwater F ion concentration  

Слика 8. Изолиније концентарције F јона  

 

The greatest anomaly zone extends from the central part of the municipality 

(Subin, Brežani, Osmače) up to the overall southern part of the municipality 

(Ljeskovik,Radoševići) (Figure 9). East from this zone high increment in fluoride 

concentration is found in the area of the villages: Bučinovići, Opetci, Sućeska, 

Bektići, Lipovac, Kutuzero, Pusmulići, Orahovica and Jasenova.  

The zone extended from Kostolomci via Crvica and Daljegošta up to Petrica 

is particularly interesting. Registered fluoride concentrations in 6 springs of this 
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zone are higher than 3.5 mg/l. The maximum values in the territory of Srebrenica 

municipality is recorded right there. It is registered in the spring "Edina voda" in 

Daljegošta village, 16.11 mg/l. The next one is registered in Crvica village, 12.88 

mg/l. 

One smaller zone of fluoride anomalies in groundwater is registered between 

Fojhar and Gostilj villages (Figure 9). 

It is realistic assumption about increased content of mica minerals in the 

Carboniferous sandstones, phyllites and schists in these areas. 

 
Figure 9.Zones of fluoride content in groundwater higher than 3 mg/l. 

Слика 9. Зоне садржаја флуора у подземним водама изнад3 mg/l. 

 

The outputs of possible impacts of increased fluoride concentration in 

groundwater on health 

 

Even 36 samples have fluoride concentration above 2 mg/l, 24 above 3 mg/l 

and 9 above 6 mg/l. Two samples have the concentration higher than 10 mg/l. 

Taking into account the EPAstandards,potential health impacts include the 

following (Table 3): 
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Table 3.Potential impacts of increased fluoride content in groundwater on humanhealth. 

Табела 3.Потенцијални утицај повећаног садржаја флуора у подземним водама на 

људско здравље. 

Health impact 
Утицај на 

здравље 

F
-
 

content 

(mg/l) 
F

-

садржај 

(mg/l) 

Number of 

groundwater 

samples 
Број узорака 

подземне 

воде 

Settlement with  
possible impact 

Насеља са  
могућим утицајем 

Dental 

fluorosis 
>2 36 

Brežani, Osmače, Murselovići, 

Karačići, Kiprovo, Opetci as well as 

each settlement listed bellow 

Skeletal 

fluorosis 
3-10 24 

Orahovica, Podosmače, Gladovići, 

Karno, Osatica, Radoševac, Urisići, 

Ljeskovik, Jasenoca, Bektić, Sućeska, 

Brđani, Crvica, Daljegošta, Šubin 

Crippling 

fluorosis >10 2 Daljegošta, Crvica 

 

For further analyses of the impact of fluoride concentration in drinking water 

on population, it is necessary to collect and process the data on consumers’ history 

of diseases, especially those related to skeletal and dental diseases in the areas 

with fluoride concentration in groundwater higher than 2 mg/l. 

The impact of increased concentration of fluoride in groundwater on human 

health should be investigated as soon as possible in the area Daljegošta-Crvica-

Petriča, where 5 of 6 taken groundwater samples have fluoride concentration 

higher than 5 mg/l. The concentrations in Daljegošta and Crvica are 10.7 and 8.6 

times higher than concentration allowed by domestic standard. 

 

 Application of the results for the rest of the territory of the Republic of 

 Srpska 
 

Based on the above-mentioned facts it is very important to collect data on 

groundwater quality within the rocks of the Carboniferous age in the rest of the 

territory of the Republic of Srpska. In the first order there are Una-Sana Palezoic 

in the west and PračaPaleozoic in the south-east part of the Republic of Srpska 

(Figure 10). 
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Figure10.Areas of possible increased concentration of fluoride (>1.2 mg/l) in 

groundwater in the territory of the Republic of Srpska. 

Слика 10. Области могућих повећаних вриједности садржаја флуорида (>1.2 mg/l) у 

подземним водама на територији Републике Српске. 

 

Groundwater analyses in the mentioned zones should provide a clear picture 

of the impact of the rocks of the Carboniferous age and its mineralogical content 

on the chemical composition of groundwater and the relation with fluoride 

concentration. It is also important to continue sampling and analyses of 

groundwater in Srebrenica area, but also in the sandstones, phyllite and schist of 

the Middle and the Upper Carboniferous in the territories of the municipalities 

Milići and Bratunac. 

 

 

Areas in the Republic of Srpska with 

probably increased content of fluoride 

in groundwater 
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6. CONCLUSION 

 

The presence of low or high concentrations of certain ions is the major issue 

that makes the groundwater unsuitable for various purposes. Fluoride, as usual 

constituent of groundwater in concentration mostly less than 1 mg/l, is kind of ion 

that causes health problems to people living in more than 25 nations around the 

world. Fluoride concentration of at least 0.6 mg/l is required for human 

consumption.In contrast, the consumption of water with fluoride concentration 

above 1.5 mg/l results in acute to chronic dental, even skeletal fluorosis. In 

accordance with domestic standards maximum allowed concentration of fluoride 

in drinking water is up to 1.2 mg/l 

In the aim of the determination of drinking water quality in Srebrenica 

municipality rural areas more than 100 samples of groundwater were taken. The 

most samples were taken from the springs that occur in three packages of 

sedimentary-metamorphic complex of the Lower-Mid Carboniferous age.  

From 74 groundwater samples from the Carboniferous sandstones, phyllites 

and schists even 44 or 59.42 % exceed maximum allowed concentration in 

drinking water in accordance with the actual standards. In 2 samples F 

concentration exceeds even 10 mg/l. It is realistic assumption about increased 

content of fluoride in groundwater because mica minerals in the Carboniferous 

sedimentary-metamorphic complex. 

The greatest anomaly zone extends from the central part of the municipality 

up to the overall southern part of the municipality. East from this zone high 

increment in fluoride concentration is observed in villages: Bučinovići, Opetci, 

Sućeska, Bektići, Lipovac, Kutuzero, Pusmulići, Orahovica and Jasenova. The 

zone extended from Kostolomci via Crvica and Daljegošta up to Petrica is 

particularly interesting. Registered fluoride concentrations in 6 springs of this 

zone are higher than 3.5 mg/l. The maximum values is recorded right there. It is 

registered in the spring "Edina voda" in Daljegošta village, 16.11 mg/l. The next 

one is registered in Crvica village, 12.88 mg/l 

For further analyses of the impact of high fluoride concentration in drinking 

water on human health it is necessary to collect and process the data on 

consumers’ history of diseases, especially those related to skeletal and dental 

diseases in the areas with fluoride concentration in groundwater higher than 2 

mg/l. It should be investigated as soon as possible especially in the area 

Daljegošta-Crvica-Petriča.  

Based on the above-mentioned facts it is very important to collect data about 

groundwater quality within the rocks of the Carboniferous age in the rest of the 

territory of the Republic of Srpska. In the first order there areUna-Sana Palezoic 

in the west and PračaPaleozoic in the south-east part of the Republic of Srpska. 
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ПОВЕЋАН САДРЖАЈ ФЛУОРИДА У ПОДЗЕМНИМ 

ВОДАМА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА-УЗРОЦИ И МОГУЋЕ 

ПОСЉЕДИЦЕ ДУГОТРАЈНОГ КОНЗУМИРАЊА 
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Апстракт. Подземне воде, као главни извор водоснабдјевања у Републици Српској, 

често су неадекватно третиране у смислу мониторинга квалитета. Посебно је то 

карактеристика подземних вода које се користе за пиће у сеоским срединама, гдје 

се водоснабдјевање базира на аутономним водоводима или индивидуалним 

бунарима. Током истраживања приказаних у овом раду по први пут су обављене 

детаљне анализе квалитета подземних вода у руралним подручјима. Поред неких 

уобичајених проблема у погледу физичко-хемијских карактеристика као што су 

мутноћа, садржај гвожђа и мангана, проблем повишеног садржаја флуорида 

показао се као доминантан у више од једне трећине узетих узорака. Анализа 

повећане концентрације флуорида укључује дефинисање узрока ове појаве као и 

могуће утицаје на здравље човјека. Резултат анализе указује на минералошке 

карактеристике стијена и њихову интеракцију са подземним водама као кључни 

узрочник проблема. Такође, резултати анализе треба да укажу, базирано на 

аналогији у погледу геолошке грађе, на друга подручја у Републици Српској у 

којима се вјероватно јавља исти проблем везан за квалитет подземних вода. 

Наведено представља веома значајан аспект овог рада из разлога што дуготрајно 

конзумирање воде са садржајем флуорида преко 1.2 mg/l може бити узрочник веома 

озбиљних обољења, као што су дентална и скелетална флуороза. 

Кључне ријечи: флуориди, подземене воде, геологија, здравље, Сребреница. 
 

1. УВОД 

 

Подземне воде чине главни извор водоснабдјевања у свијету. Идентична 

је ситуација и у Републици Српској.  

У складу са званичним подацима (SUDAR, ET AL.,2015) само око 48% 

становништа прикључено је на јавне водоводне системе. Остатак од чак 52% 

питку воду обезбјеђује путем аутономних водоводних система или путем 

индивидуалних каптажних објеката и буанара.  

Ниво контроле квалитета воде за пиће драстично се разликује између 

јавних ситема и других поменутих начина водоснабдјевања. Сагласно 
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Закону о водама (Службени Гласник РС 50/06) и Правилнику о здравственој 

исправности воде за пиће (Службени Гласник РС 75/15) (даље: Правилник) 

постоји само јасна обавеза контроле квалитета воде јавних водовода.  

Квалитет воде за пиће аутономних система или индивидуалних бунара и 

каптажа је углавном непознат из разлога што контрола квалитета није 

предвиђена законским рјешењима. 

Рад има за циљ да укаже на неопходност контроле квалитета било ког 

извора водоснабдјевања, како из санитарних тако и здравствених разлога. 

Рад се фокусира на проблем повећаног садржаја флуорида у води за пиће. 

Ова врста проблема у погледу квалитета воде за пиће до сада није у 

домаћој стручној јавности и код надлежних органа разматрана на прави 

начин. 

Рад такође покушава проникнути у узрочнике проблема повишеног 

садржаја флоурида у неким подземних водама на територији општине 

Сребреница, а такође и јасно указати на озбиљне посљедице које могу 

настати дуготрајним конзумирањем подземних вода са садржајем флуорида 

већим од 1.2 mg/l. 

 

2. ГЕОГРАФСКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОДРУЧЈА 

 

Сребренца је мали град у планинком подручју источног дијела 

Републике Српске, Босна и Херцеговина (слика 1).  

Површина територије општине износи 533.4 км². Према резултатима 

пописа из 2013. године на наведеној територији живи 13409 становника. 

Приближно половина од овог броја живи у руралним дијеловима општине. 

Подручје Сребернице од давнина је познато као веома значајно у 

погледу металичних минералних сировина, прије свих олова и цинка, те 

злата, сребра, кадмијума, арсена, бакра, мангана и др.Трагови рударске 

активности сежу још у римско доба.  

У том периоду углавном су експлотисани олово, сребро и злато.  

Златно доба рударске акртивности у Средњем вијеку почиње по доласку 

њемачких рудара (Саси).  

Рударство је од тада до данас главна покретачка снага овог подручја. 

Узорковано појавом наведених орудњења, недалеко од Сребренице јавља се 

неколико жељезовито-арсенских минералних извора. Најзначајнији је "Црни 

Губер". 
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3. ТЕОРИЈСКИ ДИО 

 

Генерално о флуоридима и њиховом сдржају у подземним водама 

 

Присуство јона у одређеној концентрацији је основни разлог зашто се 

нека подземна вода сматра употребљивом или неупотребљивом за одређену 

намјену.Флуорид је управо такав тип јона, који услед повећене 

концентрацији у води за пиће узрокује здравствене проблеме код људи који 

живе у преко 25 различитих држава у свијету  (BRUNT, ET AL., 2004). 

Флуорид (F
-
) је јон хемијског елмента флуора који припада групи 

халогених елемената. Уобичајен је конституент подземних вода, са 

концентрацијом која је углавном мања од 1 mg/l.  

 

Максимално дозвољена концентрација флуорида (МДК) у води за 

пићеи посљедице конзумирања воде сасадржајем  флуорида изнад 

МДК  

 

У води за пиће пожељна је концентрација флуорида од минимално 0.6 

mg/l из разлога што позитивно утиче на чврстоћу зуба и стање скелетног 

ситема (BRINDHA, 2011).  

У појединим државама, гдје је вода са нижим садржајем флуорида, као нпр. 

у Канади, вода се прије конзумирања уобичајено обогаћује флуоридима 

(RABB-WAYTOWICH, 2009). 

Супротно томе, конзумирање воде са садржајем флуорида изнад 1.5 mg/l 

узрокујеакутну до хроничну зубну флуорозу, при чему зуби постаји жуте до 

смеђе боје. Скелетална флуороза, манифестована кроз слабост и кривљење 

костију, такође је узрокована дуготрајним конзумирањем воде са садржајем 

флуорида изнад дозвољене границе. Тачније, концентрације 3-10 mg/l 

узрокују скелетну флуорозу, док дуготрајно конзумирање воде са садржајем 

преко 10 mg/l може резултовати појавом прогресивних облика ове болети са 

значајним смањењем мобилности човјека. 

У складу са домаћим законодавством, тачније поменутим Правилником 

о здравственој исправности воде за пиће (Службени Гласник РС 75/15) 

максимално дозвољена концентрација флуорида у води за пиће је до 1.2 

mg/l. У поређењу са регулативом развијених земаља наведена концентрација 

је рестриктивнија. У канади је она 1.5 mg/l. Агенција за заштиту животне 

средине САД (EPA)  прописује максималну концентрацију до 4 mg/l. Ова 

концентрација се сматра здравствено дозвољеном из разлога јер преко ове 

концентрације има лош утицај на здравље човјека. Секундарна максимално 

дозвољена концентрација разматра се као концентрацијаестетског карактера 

и износи до 2 mg/l (SLATTERY ET AL., 2012). Концентрација од 1-2 mg/l утиче 
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на боју зуба, али без значајног угрожавања људског здравља. Концентрација 

од 2-4 mg/l чини "прелазну зоне" између здравственог и естетског стандарда. 

Раније је такође речено да према већини мишљења концентрација већа од 3 

mg/l већ узрокује проблеме у скелетном систему, а да дуготрајно 

конзумирање воде са садржајем флуорида преко 10 mg/l узрокује смањење 

мобилности код човјека. 

Препорука свејетске здравствене организације (WHO) је да 

концентрација флуорида у води за пиће може бити до максималних 1.5 mg/l 

(као и у Канади). 

 

Главни узрочници повећане концентрације флуорида у подземним 

водама 

 

Постоје дви групе узрочника повећаног садржаја флуорида у подземним 

водама - природни и вјештачки. Геогени извор флуорида у подземним 

водама представљају различите врсте стијена са којима се подземне воде 

налазе у интеракцији. Током тока кроз порозну стијенску масу неки од 

минерала који садрже флуор растварају се у води. 

Природна концентрација флуорида у подземним водама зависи од 

геолошких, хемијских и физичких карактеристика аквифера, порозности и 

киселости земљишта и стијена, температуре, присуства осталих хемисјких 

елемената, као и дубине до нивоа подземене воде (FEENSTRA, 2007). 

Садржај флуорида у подземеним водама варира у широком дијапазону. 

Вријеме задржавања воде у подземљу (односно интеракције на релацији 

вода-стијена) је такође јако значајно. 

Дуготрајнија интеракција (спорија филтрација) ствара услове за 

значајније обогаћивање подземних вода флуоридима. Логично, предуслов је 

да стијене преко којих вода тече садрже минерале флуора. 

Природни извор флуорида у подземним водама су различити минерали 

од којих се стијене састоје. Најзначајнији су: флуорит (CaF2), настао 

углавном као резултат пнеуматолитских процеса, селаит (MgF2), апатит 

(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), флуор-апатит (Ca5(PO4)3F), лискуни (мусковит 

KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 и биотит (K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2), серицит 

(KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2) и др. (FAWELL ET AL., 2006).  

Магматске стијене имају садржај флуорамање од 100 ppm (ултрамафити) 

до више од 1000 ppm (алкалне стијене). Седиментне стијене садрже флуор 

од 200 ppm (кречњаци) до 1000 ppm (шкриљци) (FRENCКEN, 1992). 

Подземне воде са увећаним садржајем флуорида су углавном HCO3-Na у 

макро хидрохемијском погледу, са релативно ниским садржајем Ca и Mg и 

pH вриједношћу већом од 7 (BRUNT, 2004). 
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Главни минерали флуора, флуорит и селаит, нису нарочито ратвориви 

под нормалним притиском и температуром. Њихова растворљивост расте у 

алкалним условима и при вриједности електропроводљивости у распону 

750-1750 µS/cm (SAXENA & AHMED, 2011). Неке студије указују да висок 

садржај флуорида у води потиче од ратворљивости биотита. 

Генерално разматрано, квантитативне студије о флуоридима у води, 

посебно оне које разматрају равнотежни однос флуид-минерал су веома 

ријетке. 

Други разлог увећаног садржаја флуорида у подземним водама је људска 

активност. Бројне активности могу узроковати повећан садржај флуорида у 

води, прије свих производња стакла, челика и фосфатних ђубрива. 

Додатно, пољопривредна активност, инфилтрација фертилајзера и 

присуство септичких јама или уређаја за третман отпадних вода обогаћених 

флуоридима могу такође додатно обогатити подземну воду флуоридима 

(SLATTERY ET AL., 2012). 

Подручје истраживања је веома ријетко насељено и без било какве 

индустријске активности (такође, пољопривреда је са минорним учешћем). 

Из тог разлога, зато су природни узроци повећаног садржаја флуорида у 

подземним водама разматрани као кључни у овом случају. 

 

4. МЕТОДЕ ИЗУЧАВАЊА 

 

Прикупљање узорака 

 

Са циљем утврђивања квалитета воде за пиће у руралним областима 

општине Сребреница, Институт за воде из Бијељине је прикупио више од 

120 узорака (слика 2). 

Узорковање је обављено 18. и 19. јула 2010. Укупан број узорака 

разматраних у овом раду је 103. За преостале узорке, из доступне 

документације, није било могуће одредити тачне локације узорковања. 

Узорци су узети и конзервисани у складу са BAS ISO 5667- стандарди 3 и 

11. Параметри као што су температура, pH и електропроводљивост су 

мјерени директно на терену, као и мирис и укус.  

Преглед узорака узетих у појединим насељима руралног карактера дат је 

на слици 3. 

 

Лабораторијске анализе 

Узoрци су, како је већ наведено, узети и конзервирани у складу са BAS 

ISO 5667-11 (Квалитет воде – Узорковање – дио 11: Водич за узорковање, 

Институт за стандардизацију, Сарајево) и BAS ISO 5667-3 (Квалитет воде – 
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Узорковање – Дио 3: Водич о контервацији и руковању узорцима, Институт 

за стандардизацију, Сарајево) 

Анализе су урађенеу лабораторији Института за воде из Бијељине током 

љета 2010. Анализа флуорида рађена је у складу са BAS EN ISO 10304-

1:2002 стандардом. 

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Разлози повећане концентрације флуорида у неким подземним 

водама општине Сребреница 

 

Полазну тачку за анализу садржаја флуорида у подземним водама 

педставља Правилник. Додатно се разматрају неки други стандарди, а у 

првом реду стандарди Свјетске здравствене организације (WHO) и Агенције 

за заштиту животне средине САД (EPA). Детаљно објашњење наведених 

стандарда дато је у оквиру поглавља 4. 

Узимајући у обзир одсуство индустријске и пољопривредне активности у 

изучаваном подручју, закључено је да су узроци геогене природе. Другим 

ријечима, разлог увећаног садржаја флуорида у подземним водама је 

интеракција подземних вода са стијенама приликом тока кроз порозну 

средину, односно аквифер. 

У овом раду геолошки услови су разматрани на основу података 

презентованих у Основној геолошкој карти СФРЈ, листови  Љубовија 

(KUBAT, ET AL.,1975), Вишеград(OLUJIĆ,  ET AL.,1985), Ваљево (MOJSILOVIĆ, ET 

AL.,1971) и Титово Ужице (MOJSILOVIĆ,ET AL.,1977). 

Поједностављена геолошка карта територије општине Сребреница 

приказана је на слици 6. Јасно је да преовладавају четири групе стијена 

различите старости:  

 квартарни седименти – сипар (s), алувијалне наслаге (al) и 

делувиални седименти (d) 

 терцијар (олигоцен и миоцен) - конгломерати и глине (Ol,M) и 

миоценски вулканити (андезити и дацити) и пирокластити 

(туфови), као резултат сребреничког терцијарног вулканизма ( и 

Tc); 

 мезозоик: тријаски пјешчари (T1), кречњаци (T2) и подређено 

дијабази (); јурска (J2,3) дијабаз-рожна формација; кредни 

услојени кречњаци (K2) 

 палеозојски пјешчари, филити и шкриљци (
1
C1,2;

2
C1,2;

3
C1,2). 

Разматрањем дистрибуције поменутих стијенских маса и просторног 

распореда аномалија садржаја флуорида у подземним водама представља 

кључни моменат за дефинисање проблематике. Укупно је узето 103 узорка 
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из различитих литостратиграфских јединица (табела 1), што се сматра 

довољним бројем за ову врсту анализе. 

Највећи број узорака узет је са извора који се појављују у оквиру једног 

од три пакета седимената и метаморфита доњег и средњег карбона (
1-3

C1,2) 

(слика 6). Проценти узорака подземних вода са садржајем флуора већим од 

1.2 mg/l по литолошким јединицама приказани су у табели 1. 

Битно је истаћи да ранијим геолошким истраживањима на територији 

општине Сребреница нису откривени локалитети са значајнијим садржајем 

флуорита и апатита. Са друге стране, значајан садржај лискуна констатован 

је у карбонским пјешчарима (табела 2) (MOJSILOVIĆ,ET AL.,1971; KUBAT,ET 

AL.,1975; MOJSILOVIĆ, ET AL.,1977;OLUJIĆ, ET AL.,1985). 

Из тога разлога су лискуни, у првом реду мусковит и биотит (слика 5) 

препознати као кључни минерали који условљавају повећан садржај 

флуорида у подземним водама. Штавише, садржај флуорида искључиво је 

повишен (>1.2 mg/l) у узорцима подземних вода узетим из карбонских 

пјешчара и филита.  

Од 74 узорка подземних вода из карбонских пјешчара и шкриљаца чак 

44 или 59.42% има садржај флуорида изнад оног дозвољеног у подземним 

водама ус складу са домаћим стандардом. У 36 узорака или ти 48.64% 

садржај флуорида је изнад оног што представља секундарн стандард или тзв. 

естетски стандард Агенције за заштиту животне средине САД (>2 mg/l), а у 

два узорка он чак прелази 10 mg/l. Наведено вјероватно представља резултат 

растворљивости лискуна садржаних у стијенама карбонске старости. 

У узорцима подземних вода које празне аквифере у оквиру млађих 

стијена (мезозоик, терцијар, квартар) нису регистровани садржаји флуорида 

изнад дозвољене концентрације у питким водама. 

Битно је нагласити да значајни минерали флуора изграђују рудне жице, 

посебно оне олово-цинка. То значи да се повишена концентрација флуорида 

може очекивати такође у појединим дијеловима андезитско-дацитских 

масива и то оних у близини рудних жица. 

Из табеле 1 је јасно да нема узорака подземних вода узетих из ових 

стијена у којима садржај флуора прелази дозвољену концентрацију. Разлог 

је вјероватно што су локалитети узорковања далеко од рудних жица. Ипак, у 

наредном периоду свакако треба детаљно анализирати изворе у оквиру 

вулканских стијена, посебно у близини олово-цинканих рудних жица (нпр. 

подручје Саса). 

 

Резултати анализе садржаја флуорида у подземним водама 

 

Из претходно изнијетог се закључује да повишен садржај флуорида у 

подземним вода општине Сребреница потиче од дјеловања на релација 
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подземна вода-стијене које садрже лискуне (мусковит, биотит, серицит). 

Зоне са садржајем флуорида у подземним водама изнад 1.2 mg/l (максимална 

концентрација дозвољена према домаћим стандардима) су видљиве на слици 

7. 

На слици 8. приказане су изолиније концентрације флуорида у 

подземним водама. Нравно, карту рапореда јона флуорида у подземним 

водама треба посматрати са свим ограничењима проистеклим из броја 

узорака и интерполационог метода (Inverse Dиstance Weиght). 

У складу са просторним распоредом аномалија садржаја флуорида у 

подземним водама могуће је дефинисати двије веће и три мање зоне (слика 

9). 

Највећа аномална зона простире се од централног дијела општине 

(Субин, Брежани, Осмаче) до крајњих јужних дијелова исте (Љесковик, 

Радошевићи) (слика 9). Источно од ове зоне јавља се зона са аномалијама 

садржаја флуорида у подземним водама у подручјус села: Бучиновићи, 

Опетци, Сућеска, Бектићи, Липовац, Кутузеро, Пусмулићи, Ораховица, 

Јасенова.  

Од посебног је интереса зона која се простире од Костоломаца, преко 

Црвице и Даљегоште до Петрице. Регистроване концентрације флуорида у 6 

извора прелазе 3.5 mg/l. Максимална вриједност на територији општине 

Сребреница је регистрована управо овдје. Ријеч је о узорку воде са извора 

"Едина вода" у селу Даљегошта, 16.11 mg/l. Сљедећа највећа концентрација 

регистрована је на извору у Црвици, 12.88 mg/l. 

Једна мања аномална зона је регистрована између Фојхара и села Гостиљ 

(слика 9). 

Реална је претпоставка да је узрок томе повећан садржај лискуновитих 

минерала у стијенама карбонске старости - пјешчарима, филитима и 

шкриљцима. 

 

Могући утицај повишене концентрације флуорида у води за пиће на 

територији општине Сребреница на људско здравље 

 

Чак 36 узорака има концентрацију флуорида изнад 2 mg/l, 24 изнад 3 

mg/l, a 9 изнад 6 mg/l. Два узорка имају концентрацију флуорида већу чак од 

10 mg/l. 

Узимајући у разматрање ЕПА стандарде, потенцијални утицај на људско 

здравље био би сљедећи (табела 3). 

За даљу анализу утицаја садржаја флуора у подземним водама на здравље 

становништва неопходно је прикупити податке везане за историјат болести 

конзумената ових вода, посебно оне податке који се односе на скелетна и 
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дентална обољења у подручјима са садржајем флуорида у подземним водама 

изнад 2 mg/l.   

Овај утицај мора бити што прије испитан посебно у подручју Даљегошта-

Црвица-Петрича, гдје 5 од 6 узетих узорака има концентрацију флуорида 

већу од 5 mg/l. Концентрације у Даљегошти и Црвици су 10.7 односно 8.6 

пута веће од дозвољених домаћи стандардима. 

 

 Могућа примјена резултата рада у осталим дијеловима Републике 

 Српске 
 

Базирано на горе наведеним резултатима веома је значајно провести 

узорковање на изворима у оквиру стијена карбонске старости и у другим 

дијеловима Републике Српске. 

Прије свега овдје се мисли на подручје унско-санског палеозоика на 

западу ентитета, те у оквиру прачанског палеозоика у југоисточном дијелу 

Српске (слика 10). 

Анализе подземних вода у наведеним подручјима треба јасно да укажу 

на утицај стијена карбонске старости, тачније њиховог минералошког 

састава, на хемијски састав подземних вода и однос са концентрацијом 

флуорида у њима. Такође је битно наставити узорковање и анлизирање 

подземних вода у подручју Сребренице, као и извора у склопу пјешчара, 

филита и шкриљаца средње и горње карбонске старости на територији 

општина Милићи и Братунац. 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

Присуство неког јона у подземној води у мањој или већој концентрације 

је главни фактор који утиче на њену примјењивост за неку сврху.  Флуорид, 

као уобичајен конституент подземних вода у концентрацији до 1 mg/l, је јон 

који због повишеног садржаја узрокује здравтсвене проблеме код 

становништва у више од 25 земаља свијета. Концентрација флуорида мања 

од 0.6 mg/l је пожељна за воду која се корити за људску употребу, док 

концентрација преко 1.5 mg/l резултира, зависно од концентрације, појавом 

денталне или чак скелетне флуорозе. У складу са домаћим стандардима 

максимално дозвољена концентрација овог јона у води за пиће је 1.2 mg/l. 

Са циљем дефинисања квалитета подземнх вода у руралним подручјима 

општине Сребреница више од 100 узорака је узето за лабораторијске 

анализе. Највећи број их је узет са извора који се појављују у оквиру јеног 

од три седиментно-метаморфна пакета старости доњи-средњи миоцен. 

Од 74 узорка подземних вода из карбонских пјешчара, филита и 

шкриљаца чак 44 или 59.42% има конентрацију флуорида изнад дозвољене 
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вриједности у води за пиће према важећим стандардима у Републици 

Српској. У два узорка концентрација флуорида прелази чак 10 mg/l. Реална 

је претпоставка да је увећана концентрација овог јона резултат интеракције 

подземених вода са лискунским минералима и карбонског седиментно-

метаморфног комплекса. 

Највећа аналомална зона се простире од централних дијелова општине 

ка крајњем југозападу исте. Источно од ове зоне је зона увећаног садржаја у 

подручју села: Бучиновићи, Опетци, Сућеска, Бектићи, Липовац, Кутузеро, 

Пусмулићи, Ораховица и Јасенова. Посебно је интересантна зона која се 

пружа од Костоломаца преко Црвице и Даљегоште до Петрице. На свих 

шест извора у овој зони регистрована је концентрација флуорида већа од 3.5 

mg/l. Највећа концентрација на подручју општине регистрована је управо 

овдје. Извор "Едина вода" у Даљегошти има концентрацију флуорида од 

16.11 mg/l, док извор у селу Црвица има 12.88 mg/l флуорида. 

За даље анализе утицаја флуорида на људско здравље неопходно је 

прикупити податке о историјату болести становништва, посебно денталних 

и скелетних обољења, у подручјима гдје је концентрација флуорида већа од 

2 mg/l. Посебно је значајно што хитније испитати наведено у подручју 

Даљегошта-Црвица-Петрича. 

Базирано на резултатима анализе у овом раду веома је значајно провести 

узорковање на изворима у оквиру стијена карбонске старости и у другим 

дијеловима Републике Српске. Прије свега овдје се мисли на подручје 

унско-санског палеозоика на западу ентитета, те у оквиру прачанског 

палеозоика у југоисточном дијелу Српске 
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Abstract:The paper presents the results of the landslide susceptibility assessment for the 

territory of Zvornik town. The comparison of the results obtained by different 

methodologies and based on application of the modern GIS tools was carried out.  

The method that would be applied depends mostly on the availability of inputs, their 

quality and the map scale. The assessment of the landslide susceptibility was made at a 

scale of 1:25.000, using the heuristic-expert AHP methods and statistical LSA methods. 

The paper also explains general principles of methodologies and approaches in the 

landslide susceptibility modeling and the evaluation on the example of Zvornik town.  

 
Key words: landslides, susceptibility, GIS, AHP, LSA, Zvornik town. 

 

1. INTRODUCTION 

With damage of 3.75M € in 2014, Zvornik is one of the most effected cities 

regarding material damages caused by landslides in the Republic of Srpska 

(SANDIĆ, 2015). The establishing of the landslide database for the territory of 

Zvornik town provides preconditions for proper data management of landslides 

and other phenomena of instability (GSRS, 2012; GSRS, 2014). 

The landslide susceptibility map should contain the spatial distribution of 

landslides, data on magnitude (volume or area), activity, movement velocity and 

material transport distance (ABOLMASOV, 2012). It is important to emphasize that 

the landslide susceptibility map do not contain a time component and represents 

the first and the most important step for landslide hazard and risk assessment. 

Heretofore, landslide susceptibility, hazard and risk assessment are not 

prepared in purpose of the spatial planning of Zvornik town. This kind of 

assessments is necessary due to frequent landslides occurrences. 

The used methods are standard methods for landslide susceptibility 

assessment at the mid-scale level (1:25.000), and their comparison contributes the 

results quality and verification.  
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2. GENERAL INFORMATION ABOUT THE EXPLORATION AREA 

 

Zvornik town is located at the overall north-east part of the Republic of 

Srpska – B&H, between 44°15'30'' N and 44°37'00'' N and between 18°54'30'' E 

and 19°10'00'' E (Fig. 1).  

 
Figure 1. Position of Zvornik town within the RS and B&H. 

Слика 1.Положај Зворника у оквиру РС и БиХ. 

 

The territory of Zvornik town stretches along the left bank of the Drina River, 

with maximal length of 52 km and width of 26 km. The total area of the town is 

387 km
2
. The urban part of Zvornik is located on the east slopes of Majevica Mt., 

with average altitude of 146 m. 

 

3. GEOLOGICAL SETTINGS 

The territory of Zvornik town is characterized by the diversity of 

lithostratigraphic units, very complex engineering-geological characteristics and 

complex hydrogeological properties (Fig. 2). 
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Figure 2. Geological map of Zvornik town (according to the BGM of Zvornik, 

MOJSILOVIĆ ET AL., 1975). 

Слика 2. Геолошка карта територије Града Зворника (према ОГК лист Зворник, 

MOJSILOVIĆET AL., 1975.). 

 

Additionally, it should be noted that there are highly developed construction 

activities i.e. very large impact of man on the surrounding terrain. 

Generally, all rocks that make up the construction of the terrain, in 

engineering-geological terms can be divided into the following complexes: 
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- complex of sand, gravel and clay sediments (alluvial and terrace 

sediment); 

- complex of sandstone, shale and marl (Neogene) 

- complex of flysch sediments (Eocene) 

- complex of carbonate, silicon, metamorphic and igneous rocks of the 

Paleozoic and Mesozoic; 

Alluvial and terrace sediments build parts of the terrain with a low slope angle 

where there are very rare landslide processes. 

In terms of the landslide process development the most significant are the 

complexes of the Neocene age and the complexes of flysch sediments. 

A sandy-clay cover 3 to 10 m thick is formed above the Neocene complex as 

a product of the surface decomposition of the basic rocks. This part of complex is 

very prone to instability with an impact of the surface and ground waters. The 

physical and mechanical features of clay is weakening (softening, swelling etc.) as 

a result of large influx of water.   

In the central and north parts of the territory of the town (Grbavci, Boškovići, 

Križevići, Tršić, Malešić, Lokanj, Pilica) these complexes build terrain generally 

of smaller absolute altitude and mild slope angles. 

The complex of flysch sediments (the Eocene) is composed of layers with 

great heterogeneity and anisotropy, due to the frequent, various lithological 

members: sandstone, shale, clay, shale and sand limestone, conglomerate breccias 

etc. This complex is present in the north part of Zvornik town, in the area of the 

LC Trnovica, Kiseljak, Gornji Lokanj and Gornja Pilica. 

Basic engineering geological features of these complexes are the alternation 

of solid and plastic layers, intensively tectonic damaged, alternating permeable 

and impermeable rock mass with cracked porosity and different resistance of 

rocks according to the destructive action of environmental factors. Shales and 

marls are the rocks susceptible to degradation, and on the surface  forming an 

unconsolidated clay cover with rock fragments prone to instability. 

The complex of carbonate, silicon, metamorphic and igneous rocks of the 

Paleozoic and the Mesozoic occupies a part of the urban area and the south part of 

Zvornik town, or the areas of local communities Glumina, Šćemlija, Kamenica, 

Snagovo, Liješanj, Đevanje, Novo Selo and Zelinje. It is composed of solid rock 

mass: limestone, quartzites, serpentines, shale, diabase, cherts, amphibolites and 

so on. The stability of these terrains depends on the tectonics, position and the 

slope of layers and cracks and anthropogenic activity. 

 

4. GENERAL METHODOLOGICAL APPROACH 

When the landslide susceptibility assessment has been performed, the criteria 

are clearly defined, so the events from the past are the basis for the prediction of 
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possible future events (Fell et al., 2008).  In the widest sense the methods for 

landslide susceptibility/hazard assessment can be divided into qualitative and 

quantitative (Fig. 3). 

Qualitative methods rely on experiential-expert judgment in solving a given 

problem. The main limitations of this approach are possible subjectivity in the 

analysis and in the choice of input data. Qualitative method gives good results in 

the regional analysis, at a scale up to 1:25.000. 

 

 
Figure 3. Methods of landslide susceptibility/hazard assessment (according to ALEOTTI & 

CHOWDHURY,1999). 

Слика 3. Методе процјене склоности/хазарда од клизишта  

(према ALEOTTI & CHOWDHURY,1999). 

 

Quantitative methods for assessment are based on mathematical - statistical 

models and the establishment of certain rules among the factors and landslides 

events.The development of the GIS technology greatly facilitates the process of 

landslides risk management, because it allows working and manipulation with a 
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large number of data and different data types. Therefore the analysis can be more 

complete, more complex and more accurate. 

In this paper, two different methods were compared: one qualitative, heuristic 

– the AHP method and one quantitative, statistical – LSA method.  
 

4.1. Expert – AHP methodological approach 

  

One of the most commonly used approaches is called heuristic or an approach 

that relies on experiential problem solving - expert judgment. The AHP method 

(Analytic Hierarchy Process) is a mathematical, multi-criteria method (SAATY, 

2003), which today has a great application in the field of engineering geology. 

The AHP is a convenient method for modeling with raster in the GIS 

environment, which is the most acceptable way of landslide susceptibility 

assessment. 

The first step in this kind of modeling is forming AHP matrix with multi-

criteria mutually compared (Tab. 1). 

The final equation after the analysis should have the following form: 

     

i

n

i

iFw



1

AHPM  

Where are: 

iw Weighting factor, 

iF  Appropriate criteria-parameter (layer) 

  

 For this analysis or the needs of the maps at a scale of 1:25.000, the 

following criteria (layers) were taken: 

 

- Engineering-geological setting (lithology); 

- Slope angle of the slopes; 

- Precipitation; 

- Distance to watercourses; 

- Land use (CORINE 2012); 

- Aspect of the slopes; 

- Curvature of the slopes. 

The landslide susceptibility modeling is generally performed by taking the 

above parameters and their comparison in terms of importance for triggering the 

process of instability, according to experienced judgment.  

A special analytical map has been prepared for each parameter in the analysis. 

Those maps are divided into classes with their weighting factor according to 

criteria (Fig. 5-11). 
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It should be noted that the data on the spatial distribution of landslides are the 

key and the most important information for the preparation of these maps. Each 

parameter included in the analysis has been validated (verified) with this spatial 

data (Fig. 4). 

Only the landslides registered in the period from 2006 until nowadays are 

used for modeling. The data on past events are not included in the analysis mainly 

because of its spatial imprecision that could ultimately have the negative impact 

on the model. 

 

4.2. Statistical – LSA methodological approach 

Landslide Susceptibility Analysis – LSA is a very useful method of bivariate 

statistical analysis whose aim is to determine the importance of different variables 

(factors) which affect landslide process. 

For the estimation of the impact of each variable (class of the factors), 

weighting factors are taken into account determined on the basis of the landslide 

density (presence) into the class of the following variables and a total landslide 

density (presence) and the variables in the study area. 

The weighting factors are calculated according to the following equation 

(SÜZEN AND DOYURAN, 2004; TOŠIĆ ET AL. 2014): 

 

                     
   

 

   
 
  

 
   

 

Where are: 

Wij – Weighting value of class (i) factor (j);  

fij – Landslide presence in class (i) factor (j);  

f – Landslide presence in the study area;  

Aij
*
 – Landslide area in particular class (i) factor (j);  

Aij – Area of particular class (i) factor (j);  

A
*
 – Total landslides area in the study area;  

A – Total study area. 

 

In the next stage, all weights are summarized according to the following equation: 





n

j

ijWLSI
1

 

Where are: 

LSI – Landslide susceptibility index;  

Wij – Weighting value of class (i) factor (j);  
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N – Number of factors. 

 

The result of the modeling is a map with different values of landslide 

susceptibility index. After that, all values are classifies into 5 categories (very 

low, low, moderate, high and very high), by the method of Natural Breaks, Jenks 

in the ArcGIS software. 

 

5. INPUT DATA AND SUSCEPTIBILITY ANALYSIS 

The choice of parameters, the quality of input data and the scale of assessment 

– the scale of the map should be always taken into account for the selection of a 

methodology for a landslide susceptibility assessment.Analysed parameters, 

primarily, have to represent the influential factors for the development of 

landslide process. The scale of the map reflects the level of the thoroughness and 

precision of analysis. Subjective influences ought to be eliminated for maps of 

larger scales. 

In this case, the landslide susceptibility map of Zvornik town is prepared at a 

scale of 1:25.000, which corresponding to the maps of medium scale (LEROI, 

1996). All parameters are prepared in a raster format with the cells resolution of 

25x25 m. 

 

5.1. Analysis and results of the АНР methods 

The parameters (criteria), selected as the most important for the landslide 

process of sliding, are shown in section 4.1. Parameters are analysed separately, 

then the appropriate weighting factors are given to them, and after that their 

mutual comparison (validation) is carried out in the AHP matrix (Tab. 1). 

The classification of engineering-geological units or a lithological complex is 

an essential and the most important step in this kind of analyses. Engineering-

geological features of the rock are the basis for the classification wherein the same 

weighting factors are given to the units similar in physical and mechanical 

properties.  

The classification of engineering-geological units is based on 

expert/experiential judgment, which includes a certain type of subjectivity, taking 

into account the size of an exploration area and complex geological setting. So, 

for the alluvial sediments of the Drina River and its tributaries a weighting factor 

is 0, because there are no landslide processes. 

The weighting factor 10 is given to the clay sediments (the Neocene), because 

these terrains are very susceptible to landslides (Fig. 5). 

A slope angle is one of the main input parameters for the landslide 

susceptibility analysis. The influence of this parameter is slightly smaller in the 

AHP matrix, so less valued. 
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Figures 4 and 5: Landslide map (left) and Lithological units map (right) with classes and 

weighting factors. 

Слике4 и 5. Карта клизишта (лијево) и литолошка карта (десно) са издвојеним 

класама и тежинским факторима. 

 

The model is reclassified into seven slope classes by the influence on the 

landslide process. Appropriate weighting factor is given to each class. Thus, for 

example, for the slope class between 0 and 5°, the number of activated landslides 

is minimal and given weighting factor would be 3. For the slope class 10-15°, the 

number of activated landslides is the highest and given weighting factor would be 

10 for this class (Fig. 6). 

Precipitation represents the greatest “trigger” i.e. an activator of landslide 

process. The largest number of activated landslides happens after heavy rainfall, 

so this parameter is very important for the landslide susceptibility assessment. We 

use available data on the average annual rainfall for Zvornik town for the period 

from 1961 to the present. The precipitation values are divided into three different 
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classes, for example: for the precipitation <850 mm the weighting factor would be 

7, while for the rainfall over 865 mm the weighting factor would be 10 (Fig. 7). It 

should be noticed that any deviations of climate changes, will change the 

conditions of the terrain. 

 

 
 Figures 6 and 7: Slope inclination map (left) and Precipitation map (right) with 

classes and weighting factors. 

Слике 6и 7. Карта нагиба терена (лијево) и падавина (десно) са извојеним класама и 

тежинским факторима. 
 

The distance to watercourses is an important parameter for landslide 

susceptibility, classified according to the principle the larger distance from the 

river, the smaller possibility of landslides and vice versa.In this case, the territory 

of Zvornik town is divided into four classes. The weighting factor 10 is given to 

the class with the distance up to 200 m, because it is the least favourable. The 

distance over 800 m is considered as the most favourable, and therefore the lowest 

weighting factor 3 is given (Fig. 8). 
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Figures 8 and 9. Distance from watercourses map (left) and Land use map (right) with 

classes and weighting factors. 

Слике8и9. Карта удаљености од водотокова (лијево) и коришћења земљишта 

(десно) са извојеним класама и тежинским факторима. 

 

Land use is an important factor for the stability of the slope. The most 

favourable conditions for the landslide forming are the terrains without vegetation 

or agricultural areas. On the other hand, forest areas can make it difficult and even 

completely prevent landslide processes. Of course, very often, a cause of the 

landslide process is a man himself.  His work directly disrupts the natural balance 

and leads to a landslide activation (unplanned exploitation of forests, illegal 

construction etc.). The available CORINE 2012 is used for the analysis of this 

parameter. The CORINE classified 6 land use classes. For example, the highest 

weighting factor 10 is given to denuded areas. The lowest weighting factors 1 and 

2 are given to water and forest areas (Fig. 9). 

 



Геолошки гласник 36 – Нова серија 4 / Geological Herald 36 – New Edition 4, 2015 

118 

 

The aspect or the orientation of a slope is defined as an exposure to the 

cardinal directions, which could be related to a landslide process development. 

The north is also called cold exposure, while the south called the warm exposure 

(LAZAREVIĆ & TOŠIĆ, 2013). In this sense, it means more or less sun exposure that 

reflects in higher or lower infiltration. So, the north slope in this analysis has the 

weighting factor 9, while the south slope has a weighting factor 3 (Fig. 10). 

  

 
Figures 10 and 11. Slope aspect map (left) and Slope curvature map (right) with classes 

and weighting factors. 

Слике 10 и11. Карта орјентације (лијево) и закривљености падина (десно) са 

извојеним класама и тежинским факторима. 

 

The curvature of a slope is related to its geometric shape, so there are the 

convex, concave and rectilinear slopes. The convex part of a slope (a negative 

value) indicating the domination of the erosion processes, while a concave part (a 

positive value) indicates the domination of the accumulation processes. Therefore, 
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this parameter is divided into three different categories with different weighting 

factors shown in the Figure 11. 

During the performing of the analysis, there have been several intermediate 

steps which require the GIS environment, such as normalization of raster values 

from 0 to 1, reclassification of raster, model validation etc.. 

The comparison of analysed parameters by importance is carried out in the 

AHP matrix, by simple summing of the weighting factors values. The final model 

equation is: 

М = 0,376 · Lithology + 0,271 · Slope + 0,13 · Precipitation + 0,094 · Dist. 

to watercourses + 0,060 · Land Use + 0,44 · Aspect + 0,025 · Curvature 

 
Table 1. AHP matrix with values of model parameters. 

Табела 1. АHР матрица вриједности параметара модела. 

AHP 
Литологија/ 
Lithology 

Нагиб
/ Slope 

Падавине/ 
Precipitation 

Удаљ. од 

водот./Dis
t water. 

Кор.земљ. 
Land Use 

Орјентац. 
Aspect 

Закривљен 
Curvature 

 Литологија/ 

Lithology 1 2 5 5 6 7 8 

 
Нагиб/ Slope 0,5 1 4 4 5 6 8 

 Падавине/ 
Precipitation 0,2 0,25 1 2 3 4 6 

 Удаљ. од 

водот./Dist 

water. 0,2 0,25 0,5 1 2 3 5 

 Кор.земљ. 

Land Use 0,16 0,2 0,33 0,5 1 2 3 

 Орјентац. 

Aspect 0,14 0,16 0,25 0,33 0,5 1 3 

 Закривљен 

Curvature 0,125 0,12 0,16 0,2 0,33 0,33 1 

 
Σ 2,33 3,99 11,25 13,03 17,83 23,33 34 

 

         

AHP 

Литологија/ 

Lithology 

Нагиб

/ Slope 

Падавине/ 

Precipitation 

Удаљ. од 

водот./Dis 

water. 

Кор.земљ. 

Land Use 

Орјентац. 

Aspect 

Закривљен 

Curvature sr 

Литологија/ 

Lithology 0,428 0,501 0,444 0,384 0,336 0,300 0,235 0,376 

Нагиб/ Slope 0,214 0,251 0,356 0,307 0,280 0,257 0,235 0,271 

Падавине/ 

Precipitation 0,086 0,063 0,089 0,153 0,168 0,171 0,176 0,130 

Удаљ. од 

водот./Dist 

water. 0,086 0,063 0,044 0,077 0,112 0,129 0,147 0,094 

Кор.земљ. 

Land Use 0,071 0,050 0,030 0,038 0,056 0,086 0,088 0,060 

Орјентац. 

Aspect 0,061 0,042 0,022 0,026 0,028 0,043 0,088 0,044 

Закривљен 
Curvature 0,054 0,031 0,015 0,015 0,019 0,014 0,029 0,025 

Σ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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In order to avoid the impact of subjectivity in the evaluation of parameters, at 

the end of the modeling the consistency of the model CR is checked, as well as 

the accuracy and eventual need for correction (SAATY, 2003). The requirement of 

consistency according to Saaty scale is CR less than 10%. For a concrete model 

CR = 8%, which means that the model is consistent and there is no need for 

corrections. The landslide susceptibility map is obtaind by modeling in the GIS 

environment. The map is reclassified into five landslide susceptibility classes (Fig. 

12). 

5.2. Statistical LSA method 

In order to enable the comparison of these two methods, a statistical analysis 

is performed, the same input parameters are used and associated classes are given 

in the Table 2.   

As a result of LSA statistical methods carried out in the GIS environment, the 

landslide susceptibility map is obtained and shown in the Figure 13.  

 

 
Figure 12 and 13. Landslide susceptibility map of Zvornik town according to the AHP 

method (left) and LSA method (right). 

Слике 12 и 13. Карта склоности терена на клижење Града Зворника према AHP 

методи (лијево) и LSA методи (десно). 
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Table 2. Calculated weighting values of classes factors using LSA method. 

Табела 2.Прорачунате тежинске вриједности класа фактора коришћењем LSA 

методе. 

 

Параметар/ 

Parameter 
Класа/Class 

Површина/

Area [km
2
] 

 

Површина 

под 

клизиштем

/Area under 

landslide[m
2
] 

Тежина/

Weight – 

W 

Литолшке јединице/  

Lithological Unit 

Алувијални и терасни седименти/Alluvial and terrace sediments 61,7948 32162 -3,26 

Кречњаци; амфиболити/Limestones; Amphibolites 49,3530 59148 -2,58 

Дацито-андезити; рожнаци; слојевити кречњаци; 

габрови/Dacite-andesite; cherts; Layered  limestones; Gabbro 
37,6625 33493 -2,89 

Серпентинити; пјесковити кречњаци/Serpentinites; Sandy 

limestones 
8,1533 2761 -3,44 

Литотамнијски кречњаци; сипари/Lithotamnium limestones; 

Screes 
33,8789 161645 0,99 

Пјешчари, филити; кварцни конгломерати и брече; 

пролувијум/Sandstones; Phyllites;Quartz Conglomerates; Breccias 

and Proluviums 

48,2188 108193 -1,54 

Кварцни пјешчари; глинци и конгломерати/Quartz sandstone; 

Shales and Conglomerates 
27,3695 116003 0,46 

Пјешчари; глинци и лапорци; флиш/ sandstones; Shales and 

Marl; Flysch 
94,7773 798194 4,64 

Глиновити пијескови; пјесковити лапорци/ Clayey sands; Sandy 

marl 
8,9794 86534 5,86 

Глине, пијескови и шљункови/ Clay, Sand and Gravel 2,1992 9336 0,47 

Нагиб/Slope 

0-5° 75,6315 112082 -2,30 

>30° 16,4933 51306 -0,67 

25-30° 19,6952 42433 -1,63 

20-25° 36,3736 86656 -1,40 

15-20° 58,8509 206782 -0,27 

5-10° 80,8979 527738 2,74 

10-15° 84,3813 380448 0,73 

Падавине/ 

Precipitation 

< 850 mm 42,3548 320579 3,79 

850-865 mm 110,3162 96217 -2,91 

> 865 mm 219,7429 990674 0,73 

Удаљеност од 

водотокова 

Dist. to watercourses 

>800 m 0,7814 0 -3,78 

500-800 m 9,6980 139312 10,59 

200-500 m 105,2965 466323 0,65 

0-200 m 256,5902 801834 -0,65 

 

Коришћење 

земљишта/ 

 

 

Land Use 

Водотоци; водна тијела/ Watercourses; Water bodies 8,8961 1677 -3,59 

Шуме/ Forests 155,4060 477999 -0,70 

Грмље и/или травнати биљни покров; мочваре/ Shrubs and / or 

grassy vegetation; wetlands 
4,5294 0 -3,78 

Индус. и трг. подр. пољоп. подр.; обрадиво земљ.; пашњаци; 

одлагал. индустр. отпада/Industrial area;Arable land., pastures; 

deposited. Industrial. waste 

196,5784 922741 0,91 

Градско подручје/Urban area 6,9837 5053 -3,06 

Орјентација/ 

Aspect 

Равно/Flat 10,9255 2179 -3,58 

Исток, југоисток, југ, запад/ East, Southeast, South, West 181,8411 768821 0,45 

Југозапад/Southwest 38,7894 191172 1,15 

Сјевер, сјевероисток и сјеверозапад/ North, Northeast and 140,7434 445283 -0,62 
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Параметар/ 

Parameter 
Класа/Class 

Површина/

Area [km
2
] 

 

Површина 

под 

клизиштем

/Area under 

landslide[m
2
] 

Тежина/

Weight – 

W 

Northwest  

Закривљеност/ 

Curvature 

(-1) - (1) 279,5377 1102063 0,16 

(-19,29) - (-1) 45,8756 177634 0,09 

(1) - (15,88) 46,8988 127733 -1,06 

Укупно/Sum 372,3865 1407469 
0,3780 

[%] 

  

 

6. DISCUSSION WITH CONCLUDING REMARKS 

The analysing of obtained values shows, according to the AHP methodology, 

that in the categories of "high" and "very high" susceptibility, the most landslides 

activate and occupy 25% i.e. the 1.1% of  Zvornik territory (Fig. 12 and 14). 

  

 
Figure 14. Percentage of susceptibility classes according the AHP methodology. 

Слика 14. Проценат склоности по класама према АНР методологији. 

 

The values, obtained by LSA method are only partially different from the 

AHP method. Namely, this method shows obtained that the category of "high" 

and "very high” susceptibility occupies 19% i.e. the 3% of the territory of Zvornik 

(Fig. 13 and 15).  
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Figure 15. Percentage of susceptibility classes according LSA methodology. 

Слика 15. Проценат склоности по класама према LSA методологији. 

 

 

It total, it represents 22% of the territory of Zvornik town, in opposition to 

approximately 26% obtained by the AHP method. This is clearly demonstrates 

that based on the same parameters and with two completely different methods 

obtained results are relatively the same, i.e. at this scale, very precise and accurate 

landslide susceptibility map.  

 

 

 
 

Figure 16:Validation of the results by using the ROC curve, the AHP (left) and LSA 

(right). 

Слика 16. Валидација резултата коришћењем ROC криве, AHP (лијево) и LSA 

(десно). 
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However, it should be emphasized that LSA method is a bit "stricter" and 

more precise, so the maps are partly differ in details, what is expected. The main 

difference and the advantage of LSA method compared to the AHP method is the 

greater accuracy and avoidance of subjectivity in the analysis. Also, a 

disadvantage could be, for example, in the case of low quality of input parameters, 

because the expert judgment is minimized. All parameters in LSA method have 

the same weighting factor, while in the AHP method, parameters are mutually 

ranking. The validation or rating of the results is performed by the ROC curves 

(Receiver Operating Characteristics), which belong to one of the most objective 

estimation forms of spatial model (Fig. 16). As a parameter for quantification the 

"area under the curve" - AUC (Area under the Curve) is used, expressed at a scale 

of 0-1 (FAWCETT, 2006). 

After all, it could be said that both models are very similar in terms of ability 

of landslides prediction. 

The obtained values of AUC are satisfying because the models with AUC=0.7 

are classified into the models with good prediction (MARJANOVIĆ, 2012). A gentle 

left asymmetry on the ROC curve in the AHP model (Fig. 16 left), indicates 

conservatism, but in the sense of safety. In LSA model (Fig. 16 right), the ROC 

curve has a symmetrical character, which indicates that the model is well 

balanced. In that case the model is neither conservative nor optimistic.In 

comparison with AUC values, the application of these models is limited to a 

regional scale. For detailed regions, the higher values of AUC are expected, i.e. 

greater precision of landslide prediction. 
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Апстракт: У овом раду приказани су резултати добијени приликом процјене 

склоности терена на клижење подручја Града Зворника, приказани на одговарајућој 

карти тј. вршено је поређење резултата добијених примјеном различитих 

методологија израде заснованих на савременим GIS алатима. Која ће метода бити 

примјењивана приликом процјене највише зависи од расположивости улазних 

података, њиховог квалитета, као и размјере карте. У овом случају рађена је 

процјена у размјери 1:25.000 уз примјену хеуристичке-експертске AHP методе и 

статистичке LSA методе. Дати су општи методолошки принципи, као и приступи 

приликом моделовања и евалуације, на конкретном примјеру Града Зворника. 

 

Кључне ријечи: клизишта, склоност, GIS, AHP, LSA,Град Зворник. 

 

1. УВОД 
 

Град Зворник са штетом од 3.750.000,00 € само у 2014. години, спада у 

ред градова/општина са највећим материјалним штетама проузрокованим 

клизиштима у Републици Српској (SANDIĆ, 2015). Формирањем базе 

података катастра клизишта за територију Града Зворника, створили су се 

предуслови за почетак правилног управљања подацима везаним за клизишта 

и друге појаве нестабилности (GSRS, 2012; GSRS, 2014).  

Карта склоности/подложности терена на клижење (landslide susceptibility 

map) треба да садржи податке о просторној заступљености појединих типова 

клизишта на површини терена, њиховој магнитуди (запремини или 

површини), затим активности, брзини кретања и даљини до које покренути 

материјал може да доспије (ABOLMASOV, 2012). Важно је истаћи да карта 

склоности/подложности на клижење не садржи у себи временску 

компоненту, али, представља први и најважнији предуслов у процјени 

хазарда и ризика терена од појаве клизишта.  

Планирања простора које би обухватало правилно третирање хазарда од 

клизишта на територији Града Зворника до сада није било, те су поступци 
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моделирања склоности/подложности итекако значајни посебно у подручјима 

са доста честом појавом клизишта. Коришћене методе представљају 

стандардне методе процјене склоности/подложности терена на клижење за 

ниво средње размјере (1:25000), те њихово поређење доприноси квалитету и 

провјери добијених резултата. 

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИСТРАЖНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

Град Зворник смјештен је на крајњем сјевероисточном дијелу Републике 

Српске, односно Босне и Херцеговине, на простору између 44°15'30'' до  

44°37'00'' сјеверне географске ширине и од 18°54'30'' до 19°10'00'' источне 

географске дужине.  

Територија Града Зворника простире се уз лијеву обалу ријеке Дрине у 

дужини од 52 km, и ширини највише до 26 километара, односно има 

површину од 387 km
2
.Урбани дио Зворника лежи на источним обронцима 

Мајевице, на лијевој обали Дринена надморској висини од 146 метара. 

 

3. ГЕОЛОШКА ГРАЂА ТЕРЕНА 

Територија Града Зворника одликује се разноврсношћу 

литостратиграфског састава, веома сложеним инжењерскогеолошким 

карактеристикама и сложеним хидрогеолошким својствима (слика 2).  

Уз све наведено, треба истаћи и веома развијену грађевинску дјелатност 

тј. веома велики утицај човјека на околни терен. 

Генерално гледано, све стијене које учествују у грађи терена у 

инжењерскогеолошком смислу могу се подијелити у сљедеће комплексе: 

- комплекс седимената пијеска, шљунка и глине (алувијални и терасни 

седименти); 

- комплекс пјешчара, глинаца и лапораца (неоген) 

- комплекс стијена флиша (еоцен); 

- комплекс карбонатних, силицијских, метаморфних и магматских 

стијена палеозоика и мезозоика; 

Алувијални и терасни седименти изграђују дијелове терена малих 

нагиба терена у којима се процеси нестабилности изузетно ријтки. 

Најзначајнији у смислу развоја процеса клизања представљају 

комплески неогене старости и комплекси стијена флиша. 

Преко неогеног комплекса, као продукт распадања основних стијена, 

формиран је глиновито-пјесковити површински покривач чија дебљина 

може износити од 3 - 10 m. Уз утицај површинских и подземних вода, овај  

дио комплекса је веома подложан процесима нестабилности, јер глине, 

усљед великог прилива воде подлијежу расквашавању, бубрењу,  односно 
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слабљењу физичко-механичких особина, тј. развоја процеса нестабилности. 

У средњем и сјеверном дијелу територије града (Грбавци, Бошковићи, 

Крижевићи, Тршић, Малешић, Локањ, Пилица) ови комплекси изграђују 

терене углавном мањих апсолутних висина и блажих нагиба падина. 

Комплекс стијена флиша (еоценски комплекс)сачињавају наслаге са 

великом хетерогеношћу и анизотропношћу, због честог смјењивања 

различитих литолошких чланова: пјешчара, лапора, глина, лапоровитих и 

пјесковитих кречњака, конгломерата и бреча, итд. Овај комплекс је 

заступљен у сјеверном дијелу Града Зворника, око Трновице, Кисељака, 

Горњег Локања и Горње Пилице. 

Основне инжењерскогеолошке одлике ових комплекса су смјењивање 

крутих и пластичних стијена, интензивно тектонски оштећених, 

наизмјенично смјењивање практично водонепропусних и водопропусних 

маса са пукотинском порозношћу и различита отпорност стијена према 

деструктивном дјеловању спољашњих фактора.  Глинци и лапорци су 

стијене које се лако деградирају и троше, те се на површини формира 

невезани глиновити покривач са одломцима стијена који лако подлијеже 

расквашавању и клизању. 

Комплекс кабронатних, силицијских, метаморфних и магматских стијена 

палеозоика и мезозоика заузима дио урбаног подручја града и јужни дио 

општине Зворник, односно подручја мјесних заједница Глумина, Шћемлија, 

Каменица,  Снагово, Лијешањ, Ђевање, Ново село и Зелиње и сачињавају га 

чврсте стијенске масе: кречњаци, кварцити, серпентинити, шкриљци, 

дијабази, рожнаци, амфиболити итд.  Важну улогу у погледу стабилности 

ових терена имају тектонска оштећеност,  положај и нагиб слојева и 

пукотина у односу на површину терена, али и антропогена дјелатност. 

 

4. ОПШТИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ 

Kада се ради анализа подложности терена ка клизању, критеријуми су 

јасно дефинисани, те се узимају у обзир догађаји из прошлости на основу 

којих се могу предвидјети евентуални догађаји у будућности (FELL ET AL., 

2008).  У најширем смислу методе процјене склоности, односно хазарда 

могу се подијелити на квалитативне и квантитативне (слика 3). 

Квалитативне методе процјене ослањају се на искуствено-експертско 

расуђивање у рјешавању задатог проблема. Главне мане овог приступа јесу 

могућа субјективност приликом анализа и приликом избора улазних 

података. Доста добре резултате квалитативне методе дају у регионалним 

анализама, односно за израду карата размјере до 1:25.000.  
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Квантитативне методе процјене заснивају се на математичким – 

статистичким моделима и успостави одређених законитости између фактора 

узрочника и догађања клизања. 

Развојем GIS технологија у многоме је олакшан процес управљања 

ризицима од клизиштима јер омогућава рад и манипулацију са великим 

бројем и врстом података података. Самим тим анализе могу бити 

потпуније, сложеније и тачније. У овом раду су за анализу склоности 

поређени резултати двије различите методе, једна квалитативна 

(хеуристичка) АНР метода и једна квантитативна, статистичка LSA метода.  
 

4.1. Експертски - АHP методолошки приступ 

 Један од најчешће коришћених приступа јесте тзв. хеуристички, односно 

приступ који се ослања на искуствено рјешавање проблема – експертско 

расуђивање. АHP метода (Analytic Hierarchy Process) је математичка, 

вишекритеријумска метода (SAATY, 2003) која у данашње вријеме има 

велику примјену у области инжењерске геологије. АHP је погодан метод за 

моделовање са растерима у GIS окружењу, што је и најприхватљивији начин 

моделовања за карту склоности терена на клижење. 

Први корак у примјени једне оваквe методе јесте формирање АHP 

матрице са критеријумима помоћу које се они међусобно пореде и на тај 

начин се врши вишекритерујумска анализа (табела 1).   

Коначна једначина модела након анализе треба да има сљедећи облик: 

i

n

i

iFw



1

AHPM  

где је: 

iw тежински фактор, 

iF  одговарајући критеријум (layer) 

 За предметну анализу, односно потребе карте размјере 1:25.000 

узимани су сљедећи критеријуми (layer-и): 

- инжењерскогеолошка грађа терена (литологија); 

- нагиб површине терена; 

- падавине; 

- удаљеност од водотокова; 

- коришћење земљишта (CORINE 2012); 

- орјентација падине; 

- закривљеност падине. 

Поступак моделирања се генерално ради тако што се горе наведени 

параметри пореде у смислу значаја за развој процеса клизања према 

искуственом расуђивању. За сваки параметар који је ушао у анализу урађене 
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су аналитичке карте на којима су према усвојеним критеријумима издвајане 

одговарајуће класе са припадајућим вриједностима тежинских фактора 

(слике 5-11). Треба нагласити да подаци о просторном распореду клизишта 

представљају кључне и најзначајније информације потребне за израду 

овакве врсте карата. Сваки параметар који је укључен у анализу валидиран 

(провјераван) је са овим просторним подацима (слика 4).   

За моделирање коришћена су само клизишта регистрована у периоду од 

2006. године до данас. Подаци о ранијим догађањима нису укључивани у 

анализу углавном због своје просторне непрецизности, што би се у крајњем 

случају могло негативно одразити на модел. 

 

4.2. Статистички  - LSA методолошки приступ 

Анализа склоности ка клижењу (Landslide Susceptibility Analysis – LSA) је 

веома корисна метода биваријантне статистичке анализе која има за циљ 

утврдити важност различитих варијабли (фактора) које утичу на појаву 

клизишта. За процјену утицаја сваке варијабле (класе фактора), у обзир су 

узети тежински фактори који су утврђени на основу односа површинске 

заступљености клизишта у класи одређене варијабле и укупне 

заступљености клизишта те варијабле на истраживаном простору. Тежински 

фактори су прорачунати према сљедећој једначини (SÜZEN & DOYURAN, 

2004; TOŠIĆ ET AL. 2014): 

 

                     
   

 

   
 
  

 
   

гдје је: 

Wij – тежинска вриједност класе (i) фактора (j);  

fij – заступљеност клизишта у класи (i) фактора (j);  

f – заступљеност клизишта на истраживаном простору;  

Aij
*
 – површина клизишта у одређеној класи (i) фактора (j);  

Aij – површина одређене класе (i) фактора (j);  

A
*
 – укупна површина клизишта на истраживаном простору;  

A – укупна површина истраживаног простора. 

 

У сљедећој етапи, све тежине су сумиране према сљедећој једначини: 





n

j

ijWLSI
1

 

гдје је: 

LSI – индекс склоности на појаву клизишта;  

Wij – тежинска вриједност класе (i) фактора (j);  
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N – број фактора. 

 

Као резултат добија се карта са различитим вриједностима Индекса 

склоности/подложности на појаву клизишта. Након тога све вриједности 

овог индекса разврстане су у 5 категорија (веома ниска, ниска, средња, 

висока и веома висока склоност), према методи природних граница (Natural 

breaks, Jenks), понуђеној у софтверској апликацији ArcGIS 10.  

 

5. УЛАЗНИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗА СКЛОНОСТИ 

При избору методологије за анализу склоности/подложности терена на 

клижење треба увијек водити рачуна о избору параметара који ће се 

анализирати, о квалитету података који се анализирају али и о размјери 

карте која се израђује. Параметри који се анализирају представљају прије 

свега факторе узрочнике, односно утицајне чиниоце за развој процеса 

клизања. Размјера карте одражава ниво детаљности и прецизности анализе, 

те се код карата крупније размјере треба што више тежити елиминацији 

субјективног утицаја.  

У конкретном случају, карта склоности терена на клижење за подручје 

Града Зворника рађена је у размјери 1:25.000, што одговара картама 

клизишта средње размјере (LEROI, 1996).Сви параметри припремљени су у 

растерском облику, резолуције, односно величине ћелија 25x25m. 

 

5.1. Анализа и резултати АНР методе 

Параметри (критеријуми) одабрани као најзначајнији за развој процеса 

клизања, приказани у поглављу 4.1. анализирани су понаособ, додјељивани 

су им одговарајући тежински фактори, а затим је вршено њихово међусобно 

поређење (вриједновање) у АНР матрици (табела 1). 

Kласификација инжењерскогеолошких јединица, односно литолошких 

комплекса је суштински и најважнији корак у једној оваквој анализи. Основа 

за класификацију био је инжењерскогеолошки-литолошки састав терена гдје 

су јединицама сличних физичко-механичких својстава додјељивани исти 

тежински фактори. С обзиром на величину подручја за које се ради  анализа 

и сложености геолошког састава терена, класификација се ослања на 

експертску/искуствену процјену која укључује и одређен вид 

субјективности.Тако је за алувијалне седименте, карактеристичне за 

подручја око ријеке Дрине и њених притока додијељен тежински фактор 1, с 

обзиром да се у њима нема активирања клизишта . Глиновитим седиментима 

неогене старости дат је тежински фактор 10 јер представљају терене веома 

подложне процесима клизишта на овим подручјима (слика 5). 
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Нагиб терена јесте један од главних улазних параметера за анализу 

склоности терена на клижење. Утицај овог параметра је ипак нешто мањи те 

је у АНР матрици и мање вриједнован. Анализом утицаја нагиба терена на 

развој процеса клизања извшено је рекласификовање модела на седам класа 

нагиба, гдје је свакој класи придружен одговарајући тежински фактор. Тако 

јe нпр. за нагибе терена од 0-5° број активираних клизишта минималан па је 

класи додијељен тежински фактор 3, док је за нагибе од 10-15° број 

активираних клизишта на овом подручју највећи па им је додијељен највећи 

тежински фактор, 10 (слика 6). 

Падавине представљају највеће „окидаче“, тј. активаторе процеса 

клизања. Највећи број догођених клизишта се дешава након обилних 

падавина, па је тако и овај параметар веома важан приликом анализе 

склоности терена на клижење. Коришћени су расположиви подаци о 

просјечним годишњим количинама падавинама за територију Града 

Зворника за период од 1961 до данас. Извршена је класификација модела на 

три различите класе, те је нпр. за падавине <850 mm додијељен тежински 

фактор 7, док је за падавине преко 865 mm додијељен тежински фактор 10 

(слика 7). Треба истаћи да свако одступање, у смислу климатских промјена, 

мијења и услове на терену. 

Удаљеност од водотокова је значајан параметар у смислу сколоности 

терена на клижење, који се углавном класификује према  принципу да што је 

удаљеност од водотока већа, то је могућност појаве клизишта мања и 

обратно. У конкретном случају, територија Града Зворника је подијељена на 

четири класе, те је удаљеност до 200 m, сматрана за најнеповољнију те јој је 

додијељен тежински фактор 10, док се удаљеност преко 800 m сматра за 

најповољнију и у овом случају има најмањи тежински фактор 3 (слика 8). 

Начин коришћења земљишта је један од важних фактора за стабилност 

падине. Најповољнији услови за формирање клизишта су терени без 

вегетације или под земљорадничким културама, док супротно томе шумска 

подручја могу отежати и чак у потпуности спријечити појаву клизишта. 

Наравно, доста чест узрочник клизног процеса је и сам човјек. Човјек својим 

радом директно нарушава природну равнотежу и самим тим доводи до 

активирања процеса клизања (непланском сјечом шуме, нелегалном 

градњом и сл.).За анализу овог параметра коришћен је доступни CORINE 

2012.На основу урађене рекласификације издвојено је 6 класа коришћења 

земљишта, па је нпр. огољеним подручјима додијељен највећи тежински 

фактор 10, док је водним и шумским површинама додијељен најнижи 

тежински фактор 1 и 2 (слика 9). 

Орјентација падина или експозиција дефинише се као изложеност 

падина странама свијета, што се може довести у зависност са развојем 

процеса клизања терена. Сјеверна страна се још назива и хладна 
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експозиција, док је јужна тзв. топла експозиција (LAZAREVIĆ & TOŠIĆ, 2013). 

У том смислу мисли се на већу или мању изложеност сунцу, што се 

одражава на већу или мању инфилтрацију, па тако сјеверна страна у овој 

анализи има тежинских фактор 9, док нпр. јужна страна има тежински 

фактор 3 (слика 10).  

Закривљеност падине  се односи на њен геометријски облик, па тако 

постоје конвексне, конкавне и праволинијске падине. Конвексни дио падине 

(негативне вриједности) указује да су доминантни ерозиони процеси, док 

конкавни дио (позитивне вриједности) указује да се на том дијелу догађају 

акумулациони процеси. Стога ја овај параметар подијељен на три различите 

категорије којима су додјељени тежински фактори приказани на слици 11. 

Приликом спровођења анализе постоји неколико међу корака које захтијева 

само GIS окружење, као што су нормализација растера за вриједности од 0 

до 1, рекласификација модела, валидација модела и сл.  

Поређење анализираних, мјеродавних параметара према важности 

рађено је у АHР матрици, гдје се једноставним сумирањем осредњених 

вриједности тежинских фактора добија коначна једначина модела:  

 

М = 0,376 · Литологија + 0,271 · Нагиб + 0,13 · Падавине + 0,094 · 

Удаљ. од водотокова + 0,060 · Кор. земљишта + 0,44 · Орјентација + 

0,025 · Закривљеност 

 

Да би се избјегао утицај субјективности у вредновању параметара на 

крају моделовања врши се провјера конзистенције модела CR, односно врши 

се провјера тачности модела или евентуална потреба за корекцијом (Saaty, 

2003). Услов конзистенције према Сетијевој скали значи да CR треба да буде 

мање од 10%. За конкретан модел CR=8%, што значи да је модел 

конзистентан те нема потребе за корекцијом.  

Моделирањем у GIS окружењу добијена је карта 

склоности/подложности терена ка клизању која је рекласификована у пет 

класа склоности ка клизању (слика 12). 

 

5.2. Статистичка LSA метода 

Да би се уопште могле поредити ове двије методе, приликом спровођења 

статистичке анализе коришћени су исти улазни параметри и припадајуће 

класе, приказане су у табели 2. 

Као резултат статистичке LSA методе спроведене у GIS окружењу 

добијена је карта склоности терена на клижење приказана на слици 13.  
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6. ДИСКУСИЈА СА ЗАКЉУЧНОМ ОЦЈЕНОМ 

Анализом добијених вриједности према АНР методологији је показано 

да се у категоријама „висока“ и  „веома висока склоност“ активирало 

највише клизишта и да оне заузимају 25% односно 1,1 % територије Града 

Зворника (слике 12 и 14). 

Вриједности резултата добијених LSA методом се само донекле 

разликују у односу на АНР метод. Наиме, овом методом је добијено да у 

категорију „висока“ и  „веома висока склоност“ спада 19%, односно 3% 

територије Зворника (слике 13 и 15).  

То укупно представља 22% територије Града Зворника у односу на 26% 

добијених АНР методом. Овим је јасно показано да је на основу истих 

параметара, са двије потпуно различите методе добијена релативно слична, 

тј. за ову размјеру, прецизна и тачна карта склоности терена на клижење. 

Ипак, треба истаћи да је LSA метода нешто „строжија“ и прецизнија те се 

карте дјелимично разликују у детаљима што је било и за очекивати. Основна 

разлика и предност LSA методe у односу на АНР јесте већа прецизност и 

избјегавање субјективности у анализи. Такође, то може бити и недостатак, 

као у случају нешто лошијих улазних параметара, јер је експертско 

расуђивање сведено на минимум. Сви параметри код LSA методе имају исти 

тежински фактор, док се код АНР методе међусобно рангирају. 

Валидација, односно оцјена добијених резултата извршена је помоћу 

ROC кривих (Receiver Operating Characteristics), које спадају у једне од 

најобјективнијих видова оцјене неког просторног модела (слика 16). Као 

параметар за квантификацију коришћена је „површина под кривом“ – AUC 

(Area Under the Curve), изражена на скали од 0-1, (FAWCETT, 2006). 

Генерално се може видјети да су оба модела веома слична у смислу 

могућности предвиђања клизишта. Добијене вриједноти AUC-а су 

задовољавајуће јер се модели чије су вриједности AUCод око 0.7 сврставају 

се моделе који добро предвиђају (MARJANOVIĆ, 2012). Блага лијева 

асиметричност ROC криве код АHP модела (слика 16. лијево), указује на 

конзервативност која је на страни сигурности. Код LSA модела (слика 16. 

десно), ROC крива има симетричан карактер, што говори да је модел добро 

избалансиран, односно нити конзервативан нити преоптимистичан. 

Међусобним упоређивањем на основу AUC вриједности, примјена ових 

модела ограничена је на регионалну размјеру (што конкретно и јесте случај), 

јер се за детаљна подручја очекују веће вриједности AUC-а, односно очекује 

се превиђање клизишта са већом прецизношћу. 
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Апстракт: Европска унија је направила Извјештај о 14 критичних минералних 

сировина, а то значи да постоји мањак понуде тих сировина и њихов утицај на 

економију је већи у односу на већину осталих сировина. У тој групи су: антимон, 

берилијум, кобалт, флуорит, галијум, германијум, индијум, магнезијум, ниобијум, 

метали групе платина, елементи ријетких земаља, тантал и волфрам. Поред ових 

сировина критичним се сматрају и хром, силицијске стијене, фосфатне стијене и 

борати. Сматра се да ће снабдијевање некима од сировина у табели, посебно 

индустријским минералима, бити критично у дужем временском периоду. На 

простору Републике Српске пронађен је велики број минералних сировина чије је 

постојање утврђено али нису вршена детаљна истраживања и нема података о 

њиховом распрострањењу и квалитету. Од наведених критичних сировина код нас 

су пронађене као минералошке појаве или мања лежишта: антимон, берилијум, 

кобалт, флуорит, графит, магнезијум, волфрам, хром, силицијске стијене, борати,  

галијум, германијум, индијум. 

 

Кључне ријечи: Критичне минералне сировине, индустријски минерали, 

минералне појаве, мала лежишта, Република Српска. 

 

1. УВОД 

Европска унија је направила Извјештај о 14 критичних минералних 

сировина (табела 1), а то значи да постоји мањак понуде тих сировина и 

њихов утицај на економију је већи у односу на већину осталих сировина.  

Подаци који су дати у табели 1 су промјенљиви, јер мала промјена у 

основним варијаблама (параметар ризика снабдјевања) може довести да се 

један од тих материјала рекласификује као 'критичан'. Сматра се да ће 

снабдијевање некима од сировина у табели, посебно индустријским 

минералима, бити критично у дужем временском периоду. 
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Табела 1. Списак критичних минералних сировина на нивоу ЕУ  

(по абецедном реду) 

Table 1. List of critical mineral raw materials at EU level (in alphabetical order) 

Антимон/Аntimony Индијум/Indium 

Берилијум/Beryllium Магнезијум/Magnesium 

Кобалт/Cobalt Ниобијум/Niobium 

Флуорит/Fluorite 

ПГМс (метали групе 

платина)
1
/PGMs (Platinum metals 

group)
1
 

Галијум/Gallium 
Елементи ријетких земаља

2
/Rare 

earth elements
2
 

Германијум/Germanium Тантал/Tantalus 

Графит/Graphite Волфрам/Tungsten 

 

Поред ових сировина критичним се сматрају и хром, силицијске стијене, 

фосфатне стијене и борати.  

Неповољно за производњу из рудника у Европи је то што висок удио 

свјетске производње долази из Кине (антимон, флуорит, галијум, 

германијум, графит, индијум, магнезијум, ријетке земље, волфрам),Русије 

(ПГМ), Демократске Републике Конго (кобалт, тантал) и Бразила (ниобијум 

итантал). 

Група за критичне минералне сировине при ЕУ, предлаже пописивање 

критичних сировина сваких 5 година, као и повећање обима критеријума за 

процјену критичности.Тиме би се подстакло истраживање и производња 

критичних минералних ресурса. Постају интересантна лежишта која су 

раније заобиђена из неких разлога, као што су дубока лежишта. Сада су 

интересантна и стара одлагалишта у којима има велики број минеаралних 

сировина које су одбациване јер се нису могле екстраховат из руде или нису 

имале већи привредни значај у прошлим временима. Критерији за 

одређивање сировине као критичне су и ниска замјенљивост и ниска стопа 

рециклирања ових материјала.Очекује се да ће до 2030. годинебрзи 

технолошки напредакдрастично повећавати потражњу за одређеним 

сировинама. 

На простору (Босне и Херцеговине) Републике Српске детаљна 

геолошка истраживања минералних сировина вршена су у великом обиму 

средином и у другој половини двадесетог вијека. Карактеристично је да  

мала лежишта и појаве минералних сировина тада нису били интересантни 

за детаљна истраживања и експлотацију. У великим лежиштима метала 

доста минералних сировина је одбацивано са јаловином. Од наведених 

критичних минералних сировина на нашем простору, на основу досадашњих 

истраживања, утврђени су: антимон, берилијум, кобалт, флуорит, графит, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-263_en.htm#footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-263_en.htm#footnote-2


Дивковић-Голић и Гајић: Појаве критичних.../Divković-Golić&Gajić.: Occurence of mineral... 

 

137 

 

магнезијум, волфрам, хром, силицијске стијене, фосфатне стијене, борати,  

галијум, германијум, индијум. 

 

2. КРИТИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ НА ПРОСТОРУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

АНТИМОН 

Антимон пронађен на нашем простору налази се у: кварцно-

антимонитној, баритно-антимонитној и антимонско-полиметалној руди.  

Економски значајно налазиште руде антимона је Подкозара (Кратина, 

Русањ, Подборје, Кордићи) код Новог Горажда.Минерализована зона је 

дужине око 1.000 m, са више рудних тијела. Прво испитивање узорака 

антимонске руде у Подкозари  извршио је Katzer (1926) и утврдио је 

садржај: 34.2% антимона, 16 g/t сребра, 2 g/t злата. Минерализације 

антимона су хидротермалног постанка, са високим степеном 

издиференцираности рудоносних раствора са скоро чистим антимонитом. 

Дебљина рудних тијела креће се од 0,5 до 2 метра, најчешће око 1 метар. 

Читав комплекс стијена је јако убран и израсједан па су некада 

цјеловитаантимонитска тијела искидана. Палеозојскикречњаци су прожети 

танким жилицама састављеним од кварца и антимонита, тако да стварају 

рудну масу у којој се садржај атимона креће од 0,3 до преко 30% (РАМОВИЋ 

И ДР., 1979). У мермерастим кречњацима налазе се гнијезда антимонита. У 

Подкозари су повремено од 1957-1983. године вршени истражно-

експлоатациони радови на 4 локалитета: Подборје (истражено јамским 

истражним радовима на 7 нивоа и 34  истражне бушотине), Кратина (два 

истражна поткопа и 16 истражних бушотина), Русањ I (двије истражне 

бушотине на орудњеним изданцима), Русањ II (једна истражна бушотина - 

на геофизичкој аномалији). У Кратини је током 1978. године, на бази 

подземних рударских истражних радова, извршен прорачун  резерви 

A+В+C1 каtегорије  које су износиле 18.878 t са 1.93% Sb.  У Елаборату о 

геолошким истраживањима урађеном 1983. године процјењује се око 100 

хиљада тона руде A+В+C1 каtегорије са 3.2% антимона у руди. 2008. године 

рађен је “Пројекат детаљних геолошких истраживања антимона у подручју 

Подкозара-Кордићи (Ново Горажде-Република Српска/БиХ)“ (ОЛУЈИЋ, 

2008). 

У Љубијској металогенетској области, уз лежишта гвожђа, утврђене су 

појаве минерала антимона. Нису вршена детаљнија испитивања па је овај 

локалитет означен као минеролошка појава.  

Минералошке појаве руде антимона у Централнобосанском шкриљавом 

горју нађене су код Језера. везане су за пробоје кварц-диорита и кварц 

порфира (ЖИВАНОВИЋ, 1979). 
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Појаве антимонита тријаске старости у подручју Метаљке, Подковача и 

Поникви припадају вулканогено-седиментном типу(РАМОВИЋ И ДР., 1979). 

Везане су уз барит и полиметалична тријаска рудишта гдје се јављају 

каоријетка гнијездашца  антимонита и цинабарита. Појаве антимонита су 

слабо истражене јер су истраживања вршена на сулфидним лежиштима 

других сировина. 

Повећане концентрације антимона (антимонит, буланжерит, бертијерита 

нађене су у крајњим сјеверним, сјеверозападним и сјевероисточним 

дијеловима рудних жила у оловно-цинканом лежишту Сребренице 

(РАМОВИЋ И ДР., 1979). Антимонје истраживан на локалитетима: Чумавићи, 

Витловац и брдо Лисац. Мјестимично су кварцне жице са антимоном 

достизале дебљину од 1 m, асадржај антимона се кретао од 1 до преко 15%. 

 

КОБАЛТ 

Кобалт се у природи најчешће налази са никлом или бакром, а обично их 

прате гвожђе и арсен. Најзначајније концентрације кобалта, уз никал, налазе 

у оолитичном  лежишту гвожђа у Вардишту код Вишеграда (РАМОВИЋ И ДР., 

1979). Овдје се кобалт налази уз гвожђе и никал, а настао је трошењем 

ултрабазита који се налазе у подини ове гвожђевито-никлоносне серије. 

Током горњoкредне трансгресије, дошло је до формирања конгломерата, 

оолитних никлоносних гвожђевитих слојева који садрже и кобалт, 

гвожђевитих никлоносних пијескова и шкриљавих фација. Гвожђем и 

никлом богатији дијелови оолитних руда, који садрже и кобалт, имају 

дебљину од 1 до 3 метра. У подручју Вардишта има више милиона тона 

никлоносне руде гвожђа, која садржи преко 32% Fe, преко 0,8% Ni,  преко 

30% SiO2 и око 0,05 % Со (ЂУРИЋ И ДР., 1963).  

На планини Чавци, на локалитету Боровице налазе се кварцно-

халкопиритни сплетови жила и жилица и пиротинска тијела уз габроиде у 

којима има халкопирита и пентладитских минерализација (ЂУРИЋ & КУБАТ, 

1962).  

Минерали из групе рамелсбергит-сафлорит нађени су у пиротинским 

оловно-цинканим жилама бр. 4 и 5 на локацији Кварац-Лисац код 

Сребренице (РАМОВИЋ, 1963).  

На подручју од Живиница (код Тузле) до Сочковца (планина Озрен) 

седамдесетих година прошлог вијека вршена су истраживања полиметалне 

рудне зоне у којој је било бакра, цинка и олова, а наводно се са дубоким 

бушотинама стигло у зону која садржи значајне концентрације никла и 

кобалта.  
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ХРОМИТ 

Хромитске појаве на простору РС проспекцијски су истраживане прије и 

послије Другог свјетског рата, а вршена је и експлоатација малог обима. 

Ултрамафитски комплекси изграђени од лерзолитских, дунитских и 

харцбургитских стијена садрже хромите (ЈАНКОВИЋ & КАРАМАТА, 1965). 

Појаве припадају полиформним лежиштима, карактеристичним за 

алпинотипне перидотитске комплексе(СУНАРИЋ-ПАМИЋ & ОЛУЈИЋ, 1976). 

Хромити алпинотипних ултрамафитских комплекса су веома различитог 

састава, а што зависи од карактера околних стијена. Садржаји Cr2O3 i Al2O3 

јако варирају али су реципрочни (Cr2O3 oд 65-16%, a Al2O3 истовремено се 

смањује од 6-52 %). Садржај гвожђа је низак око 8% Fe2O3. Садржај MgO 

чини 55-75 % од укупних двовалентних оксида. Ови хромити су извор 

металуршког, рефракторног хромита. Шездесeтих и седамдесетих година 

вршена су истраживања малог обима и уједно и експлоатација, али 

индустрија је била више заинтересована за увоз него за развијање домаће 

рудничке производње (ЈАНКОВИЋ & КАРАМАТА, 1965). Перспективнос 

хромитских појава је непозната и једино би се могла утврдити детаљним 

истраживањем. 

На простору Републике Српске познате су појаве хромита у офиолитској 

зони у околини Петрова (на Озрену),у околини Теслића (Борја) и код 

Челинца. 

У озренском ултрабазичном масиву, картирањем је извршено 

рашчлањивање више типова ултрабазичних стијена међу којима 

харцбургити и енстатит дунити заузимају знатно пространство. То су уједно 

и највеће масе харцбургита у босанској офиолитској зони. Појаве хромита 

везане су са пироксенитом, изузев једне појаве у озренском масиву, гдје су 

хромити везани за харцбургите. Детаљним картирањем издвојене су зоне 

хромитоносних перидотита озренског масива, али нису вршена никаква 

детаљнија истраживања. Због тога се о перспективности овог подручја не 

може говорити (СУНАРИЋ-ПАМИЋ & ОЛУЈИЋ, 1976). 

Појаве хромита у околини Петрова откривене су на локалитетима 

Мравињац и М. Острвица код Петрова. Појаве су дјелимично истражене а 

вршена је и експлоатација малог обима. На Малој Остравици су хромитске 

појаве представљене малим тијелима: дужине до 6 m и око 1 m ширине.  

садржај Cr2O3је око 40 % (ПАМИЋ & ТРУБЕЉА, 1961). Овдје се дунити често 

ритмички смјењују са хромитима, у облику слојева дебљине око 1 cm. 60. 

године прошлог вијека овдје су постојале 2 халде: прва са 2-3 тоне 

пребраног, компактног, црног хромита и друга са непребраним хромитом. 

Из прве је узет узорак (I), а издруге (II, III, IV) за анализу и резултати су 

сљедећи:  
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Табела 2. Анализа узорака хромита са Мале Остравице  

(ПАМИЋ & ТРУБЕЉА, 1961). 

Table 2. Analysis of chromite samples from Male Ostravica 

(PAMIC&TRUBELJA,1961) 

 I II III IV 

SiO2 6,04 12,04 9,86 22,60 

TiO2 0,17 - - 0,06 

Al2O3 26,56 24,36 22,60 25,14 

Fe2O3 0,99 0,50 1,49 0,62 

Cr2O3 36,36 30,80 26,62 16,82 

FeO 15,57 15,81 16,50 17,05 

MnO 0,32 - - 0,26 

MgO 9,82 12,45 11,94 13,39 

CaO 0,78 - - trag 

 

Хромитске појаве борјанског ултрабазичног масива код Теслића налазе 

се на локалитетима: Орид, Гредељ, Камењак и Младиковина. Прије I 

свјетског рата вршени су истражни и рударски радови (неколико поткопа 

дужине до 50 m). Анализе хромитске руде из тог периода имају сљедеће 

резултате: 

 
Табела 3. Садржај хрома у руди на локалитетима Младиковина-Орид, 

(према подацима G. HIESSEITNERA, 1951/52) 

Table 3. Content of chromium in ore in the localities of Mladikovine-Orid, 

(According to G. HIESSEITNERA, 1951/52) 

 1. анализа/1. analysis 2. анализа/2. analysis 

Cr2O3 41,96 % 34,10 % 

Fe 18,18 % 15,25 % 

SiO2 4,10 % 10,32 % 

Ni 0,02 % 0,04 % 

 

Послије II свјетског рата извршена је проспекција масива Борје и 

чишћење старих радова. Претпоставља се да је овдје извађено 20-30 t 

хромита (ЈОВАНОВИЋ, 1961). 

Руда се јавља у виду сочива и слојева који се прослојавају са 

пироксенитима. Има и појава импрегнације хромита у пироксениту. На бази 

10 хемијских анализа узорака узетих из јамских радова садржај Cr2O3 се 

креће у границама 26-44%, FeO 15,20-21,94%,  MgO 3,7-16,02% (СУНАРИЋ-

ПАМИЋ & ОЛУЈИЋ, 1976). Руда из већине старих радова је повађена, па би 

требало израдити детаљно истраживање у околини рудних појава, а 

нарочиту пажњу треба обратити појављивању пироксенитских жичних 

стијена у перидотитима. Код израде Основне геолошке карте, дијелова листа 

Теслић, констатовано је да као и у свим другим дијеловима офиолитске зоне 
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Босне, хромити се јављају у зонама стратификованих лерзолита, заједно са 

пироксенитима. Издвојене су зоне стратификованих лерзолита и 

оријентационо је раскопима истражена нова појава хромита, праћена на 

дужини од 70 m. Дебљина рудног тијела на површини износи 0,30 до 1,20 m. 

Руда се јавља у пироксениту у виду шлира. Хемијским испитивањима 

добијени су сљедећи подаци: SiO2-7,8%; Fe-24,8%; FeO-26,2%; Cr2O3-

51,62%; Cr-35,5%; Al2O3-5,8%; CaO-0,003% и MgO-8,2% (СУНАРИЋ-ПАМИЋ 

& ОЛУЈИЋ, 1976).На бази ових радова и ранијих проспекцијских радова може 

се закључити да је подручје борјанског масива неистражено.  

При израде Основне геолошке карте током 1964. године, западно од 

Челинца нађени су велики комади компактних, чистих хромита чији се 

изданци на површини нису могли запазити. Хромити су везани за једну 

мању масу ултрабазита у којој нису извршена испитивања (СУНАРИЋ-ПАМИЋ 

& ОЛУЈИЋ, 1976). 

 

СИЛИЦИЈСКЕ СТИЈЕНЕ  

На теренима Републике Српске силицијске стијене (кварцити, рожнаци и 

радиоларити) заступљене су у палеозојским творевинама Санско-унског, 

Дринског и палеозоику југоисточног дијела Републике Српске.  

Лежиште кварцне сировине-рожнаца у подручју  Подрашнице налази се 

између планинских масива Лисине и Димитора код  Мркоњић Града. 

Јединствено лежиште Подрашнице чине четири просторно блиска рудна 

тијела кварцне сировине-рожнаца (Зелениковац, Јанковићи, Градиште и 

Селиште), која су скоро линијски лоцирана у зони дужине око 1,7 km, 

ширине од око 80 до 300 m и пружања у правцу СЗ-ЈИ. У оквиру ове зоне, 

рудна тијела кварцне творевине-рожнаца појављују се и у облику генетски и 

структурно издвојених и независних до збијених и задебљаних сочива и 

гнијезда. Просјечан садржај SiO2 у лежишту Подрашница је 89-97% 

(ВУЈНОВИЋ, 2007). У Елаборату, рађеном 2007. г. геолошке резерве  A+B+C1 

категорије кварцне сировине-рожнаца на лежишту Подрашница износе 

952.717 t, а просјечан садржај SiO2 износи 93,03 %. Потенцијалне резерве C2 

категорије износе 876.305 t (ВУЈНОВИЋ, 2007). 

Економски су интересантне формације тријаско-јурских слојевитих 

рожнаца ширег подручја планине Узломац.Рожнаци су изграђени од 

микрокристаластог калцедона, као основе у којој се обично налазе остаци, 

највећим дијелом растворених радиоларија.  

На територији Републике Српске појаве жичног кварца су откривене у 

палеозојским шкриљавим комплексима у подручјима Братунца, Сребренице 

(Запоље) и Горажда са појавама жичног кварца (ЖИВАНОВИЋ, 1976). 

Постанак већине кварцних жица у источном подручју Републике Српске  

везан је са терцијарним дацитско-андезитским магматизмом.  
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На подручју Братунцаје регистровано 13 појава жичног кварца: Велика 

Бара, Петровићи 1и 2, Лоњин, Бљечева ријека, Пећишта, Градац, Ликари, 

Обади, Велика Раван 1 и 2.Једини познат податак је дебљина жица, која се 

креће од 0,20-1,20 m (ЖИВАНОВИЋ, 1976). 

У подручју Сребренице – Запоље регистровано је 5 појава жичног кварца: 

Саурићи, Дугановићи, Камен, Пирићи и Лупоглав. Просјечна дебљина 

кварцних тијела обично се креће око 0,5 m. 

6 појава жичног кварцаналази се код Новог Горажда у подручју ријеке 

Јањине: Хубјери, Копачи, Пребешево, Међуријечје, Кобичићи и Русањ.Овдје 

постоје и системи паралелних кварцних жичних тијела праћених по 

пружању преко 100 m, а дебљине (с јаловином међупросторима стијене 

носиоца) преко 20 m.Постоје и појединачна тијела жичног кварца дебела 

преко 10 m.Највећи дио свих регистрованих појава није у потпуности 

истражен ни површински, није вршено бушење, а неколико појава је 

обухваћено јамским радовима. Квалитет сировина је веома добар, садржај 

SiO2износи 98,42% (ЖИВАНОВИЋ, 1976), (из 54 анализе-обухваћено је и 10 

појава у ФБиХ). 

Појаве кристалног кварца нађене су у кредним формацијамаМотајичког 

масива (шире подручје Кобаша), а везане су за терцијарни магматизам. 

Регистроване појаве: Бунерички поток, Брусник, Растова коса, Влакница и 

Висови нису истраживанеи не зна се ништа о корисној запремини њихових 

кристала.  

 

ВОЛФРАМ 

Појаве волфрама су пронађене у подручјима Мотајице и Сребренице. 

У грајзенизованим гранитима Мотајице пронађене су минералошке 

појавехибнерита (MnWO4), а у алувијалним наносима у подручју Мотајице 

пронађени је шелит (CaWO4) заједно са каситеритом, цинабаритом и златом 

(РАМОВИЋ И ДР., 1979). 

У централном дијелу рудног подручја Сребренице (Кварац, Губер, 

Витловац) у интензивно турмалинизираним шкриљцима, пјешчарима и 

еруптивима нађени су минерали волфрама, калаја и молибдена. У 

периферним дијеловима рудног ревира налазе се јаче концентрације 

антимона са мјестимичним појавама злата, волфрама и арсена.  

Ни на једном од наведених локалитета није циљано истраживан 

волфрам. 

 

БОРОСИЛИКАТИ 

Минерал сирлезит, натријски борни силикат (Na2B2O3·4SiO2·2H2O) је 

веома риједак минерал, а пронађен је у потоку Трифунове воде у Лабуцкој 

код Лопара (БАРИЋ & ЈОВАНОВИЋ, 1966). Сирлезит се ствара у сланим, скоро 
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сувим језерима, у зони аридног климата, гдје високе температуре не 

дозвољавају веће акумулирање воде. У таквој средини, при повећаној 

концентрацији соли, усљед интензивне евапорације, долази до излучивања 

натријевих карбоната, сулфата и хлорида, док соли калија и бора остају у 

раствору и депонују се при повећаној концентрацији раствора. Такав 

сирлезит је пронађен у шибошничко-лопарском басену, унутар тракасте 

серије, у вишим дијеловима бобичастих лапораца. Тракаста серија овог 

басена има  највећу дебљину на подручју Лабуцке, гдје је таложење започето 

депоновањем кречњака преко којих леже бобичасти псеудоолитични 

лапорци. Тракаста серија се завршава тамним лапорцима, глинама, 

ситнозрним пјешчарима са прослојцима гипса и туфа.Сирлезит се јавља у 

малим друзама и у виду елипсоидних конкреција расутих по површини 

слојевитости лапораца или као прослојци (заједно са калцитом и опалом) 

дебљине од 5-10 mm. Кристали сирлезита који се јављају у друзама, обично 

достижу дужину од 2-3 mm, а изузетносе налазе и кристали дужине од око 6 

mm. Кристали су стакластог сјаја скоро савршено прозирни, а због јако 

изражене цјепљивости подсјећају донекле на гипс.Квантитативном 

хемијском анализом сирлезита утврђен је сљедећи састав: SiO2 58,72%; B2O3 

16,99%; Fe2O3 0,12%; Na2O 15,16%; K2O, CaO, MgO 0,02%, H2O (+105º)·8,92, 

H2O (-105º)·0,08, укупно 100,01% (ЈОВАНОВИЋ, 1976). 

 

ФЛУОРИТ 

Флуорит се јавља у жицама, најчешће заједно са баритом, калцитом, 

галенитом и сфалеритом. Слабо је истражен на нашем простору, а слабо су 

истражене и појаве минералних сировина уз које се налази флуорит. 

Флуорит у Жунама је настао кретањем хидротермалних раствора кроз 

палеозојске пјешчаре, шкриљце, доломите и кречњаке када је дошло до 

орудњења флуоритом и баритом, а издвајали су се и тетраедрит, цинабарит, 

реалгар, калцит, кварц, лимонит, (микроскопским испитивањем откривено је 

и самородно злато)  (АХАЦ, 1957). Флуорит је нађен у једној готово 

вертикалној, баритној жици која се налази у палеозојским доломитима, 

недалеко од контакта са верфенским шкриљцима ипјешчарима.Дужина жице 

по пружању је неколико метара, а дебљина је до 9 m.Удио флуорита у грађи 

описане баритне жице углавном износи око 20%, а расте на рачун барита 

према њеним салбандама и корјеним дијеловима (ЈЕЛИЋ, 1976).Овдје су 

одломци доломита овијени флуоритом и баритом, као цементним 

материјалом. Овоји флуорита некад достижу дебљину и до 0,5 m. (АХАЦ, 

1957). Крупни неправилни, љубичасти кристали флуорита утиснути су у 

ситнозрну доломитску масу. Дио жиле је шупљикави барит са флуоритом и 

ту су нешто веће концентрације барита. То су танке изукрштане плочице 

састављене од ситних кристала флуорита и барита. Флуорит се мјестимично 



Геолошки гласник 36 – Нова серија 4 / Geological Herald 36 – New Edition 4, 2015 

144 

 

јавља и у већим концентрацијама и могуће га је механички издвојити. 

Флуорит је овдје експлоатисан, ручно пребиран флуоритни концентрат из 

баритне руде. 

У гранитоидима Мотајице спорадично се јављају флуоритоносне зоне 

лискулијанитског гранита и партије комплексних пегматита али нису 

детаљније истраживане и немају економски значај.   

 

МАГНЕЗИТ 

Магнезитска лежишта генетски и просторно су везана за ултрамафитске 

стијенеи серпентините. У Републици Српској (БиХ) откривена су лежишта 

хидротермално-жичног и инфилтрационог типа(ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 1976). 

Истраживана магнезитска лежишта у Босни (и Републици Српској) 

припадају хидротермално-жичном типу, осим мање појаве инфилтрационог 

магнезита у Петрову. 

Изданци магнезитских жица нађени су у подручју Пастирева, Козаре, 

Новог Града (Дервиши), Приједора (Павићи). Ове појаве нису истражене, 

једино је у Павићима одређена дужина жице која износи 12 m и дебљина 30 

cm (ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 1976).  

Дјелимично истражена магнезитска лежишта налазе се 

уултрамафитским масама у подручју Сњеготине, на локалитетима Јеловац 

поток и Плочни поток, и појаве: Медењак поток, Поток Четња, Сњеготина, 

Станикова и Чађевица. У подручју Врбање нађене су појаве Јазавчи поток и 

Репиште поток. Детаљно је истражено око 25 магнезитских жица а 

дјелимично преко 40 жица на подручју Сњеготине и Врбање (ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 

1976). Начин појављивања магнезита је изразито жични, у виду пукотинских 

жица, система жица или у облику ситних жилица с паралелним или 

мрежастим распоредом. Пострудна тектоника била је умјереног интензитета, 

а утицала је на морфологију рудних тијела и на текстуру и квалитет рудне 

супстанце. 

Укупне резерве магнезита подручја Сњеготине и Врбање приказане су у 

табели 4. 

 
Табела 4.Укупне резерве магнезита подручја Сњеготине и Врбање 

(ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 1976). 

Table 4. Total reserves of magnesite of Šnjegotina and Vrbanja areas 

(ILIĆ & JELIC, 1976). 

Категоријарезерви/ 
Category of reserves 

A B C1 C2 B+C1 B+C1+C2 

Количина 

резерви,t/Quantity of 

reserves, t 
- 46.980 351.626 1.024.641 398.606 1.423.000 

 



Дивковић-Голић и Гајић: Појаве критичних.../Divković-Golić&Gajić.: Occurence of mineral... 

 

145 

 

Испитивање хемијског састава вршено је на око 500 узорака магнезита 

са овог подручја и добијени резултати су приказани у табели 5. 

 
Табела 5.  Хемијски састав магнезита подручја Сњеготине и Врбање 

(ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 1976). 

Table 5. Chemical composition of magnesite of Šnjegotina and Vrbanja areas 

(ILIĆ & JELIC, 1976). 

Садржај/Content (%) MgO SiO2 CaO R2O3 

Интервал 

варијације/Interval of 

variation 

44,00-47,00 0,08-3,80 0,21-3,40 0,17-1,50 

 

Ова лежишта су интересантна за даље истраживање. 

Појаве магнезита на планини Љубићналазе се у централном дијелу 

масива, а главно орудњење везано је за његов сјеверни и источни дио. У 

прошлом вијеку на неким локалитетима на Љубићу експлоатисане су мање 

количине магнезита. Послије II свјетског рата овдје је вршено истраживање 

с мањим обимом експлоатације. Истраживање је вршено раскопавањем, 

бушењем, подземним радовима и геофизичким испитивањима. Истражено је 

преко 45 магнезитских појава размјештених у 25 локација, од којих су 

најпознатије: Раулића поток, Сиговац, Танасића поток, Стражбеница и 

Брезна. Вршена су хемијска и минералошко-петрографска испитивања проба 

магнезита и у великој већини случајева минерал магнезит изграђује преко 

90% рудне масе. Прорачунате резерве магнезита у подручју Љубића 

износиле су око 204 хиљадe тона. При прорачуну резерви није узет у обзир 

читав низ појава као што су: Бријег, Јурковац, Подвис, Мијатовина, 

Танасића коса, Кузмановићи и Јастребовац, јер су оне само регистроване а 

нису истраживане (ИЛИЋ & ЈЕЛИЋ, 1976). Ово подручје је перспективно за 

даље истраживање магнезитских лежишта. 

Појаве жичног магнезита нађене су у западним дијеловима Озренског 

перидотитског масива у подручју Рјечице и Пакленице. Дебљина жица је од 

50 cm до 5 m. Дебље жице чини више жица помјешаних са рожнацом, 

серпентинитом и лимонитом, У магнезиту се често појављује опал. Изданци 

магнезита се могу пратити оko 15 m. Магнезитске појаве су нађене и у 

подручју Велике и Мале Прење. Изданци се могу пратити у дужини од 5-6 

m, а дебљина је 50-80 cm. Магнезит се налази у јако серпентинисаном и 

изломљеном перидотиту.   

Код Теслића су издвојена четири посебна магнезитска поља: Блатница, 

Слатина, Враниловићи и Кузмановићи. У пољу Слатине су откривене двије 

мање појаве (Слатина 1 и 2) a мале појаве, Говеђа лука и Пријекоп, су 

откривене у пољу Кузмановићи. У пољу Враниловићи се налазе значајније 
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појаве: Скок, Змајевац, Враниловићи. Прије II свјетског рата у подручју 

Теслића, на  локалитету Блатница вршена је мања експлоатација за потребе 

Жељезаре-Зеница. У периоду од 1960-1962.године, и нешто мање у периоду 

од 1963-1965. године, вршена су истраживања  раскопима, бушењем и 

подземним радовима. Тада су откривена лежишта Милошев јарак, 

Пролетеров до и др. У цијелом подручју је избушено  20 бушотина, од чега 

је 11 лоцирано на локалитету Блатница (1 је била негативна), 7 на 

локалитету Милошев јарак (1 је била негативна), а остале двије на 

локалитету Буковачки јарак (обје позитивне). Бушењем је у Буковачком 

јарку пресјечена једна магнезитска жица дебљине преко 7 m. Дебљина 

магнезитских жица на локалитету Милошев јарак износила је од 2 до 5 m. 

На овим локалитетима вршени су и  подземни истражни радови, углавном 

поткопи.Магнезитска тијела у подручју Теслића најчешће се појављујукао 

системи паралелних или приближно паралелних жица, понекад и знатнијих 

димензија. Знатно рјеђи сусистеми радијално распоређених жица, сочива и 

штокверка.Димензије магнезитских тијела у овом подручју су врло 

промјенљиве.Највећа пронађена дужина жица износи око 450 m, максимална 

дебљина око 10 m (ЖИВАНОВИЋ & МИЛАДИНОВИЋ, 1971/66).   

На овом подручју је карактеристично да се као стијене-носиоци 

магнезита, осим серпентинисаних перидотита, јављају и габрови, 

амфиболити и пироксенити (на локалитету Буковачки јарак стијена носилац 

магнезита је  амфиболит - претежно гранатски). 

Хемијски састав је испитиван на око 20 узорака (из налазишта: Блатница, 

Милошев јарак, Буковачки јарак, Пролетеров до), и добијени резултати су 

приказани у табели 6. 

 
Табела 6.  Хемијски састав магнезита на подручју Теслића (Блатница, Милошев 

јарак, Буковачки јарак, Пролетеров до) (ЖИВАНОВИЋ & МИЛАДИНОВИЋ, 1971/66). 

Table 6. Chemical composition of magnesite in the area of Teslic (Blatnica, Milošev jarak 

Bukovački jarak, Proleterov do) (ŽIVANOVIĆ & MILADINOVIC, 1971/66). 

Садржај/Content (%) MgO SiO2 CaO R2O3 

Интервал 

варијације/Interval of 

variation 

36,10-47,14 0,07-19,57 0,05-10,31 0,02-4,40 

 

Из табеле се види да је квалитет сировине са ових локалитета лош, низак 

проценат MgO, а високи садржаји SiO2и CaO. 

Магнезитска тијела код Рудог припадају крајњем западном дијелу 

златиборског ултрамафитског масива. Појављивљују се као пукотинске 

жице, појединачне или у групама, а рјеђе се јављају сочиваста рудна тијела. 

Највећа утврђена дужина жице је 105 m, средња дебљина је до 2 m. Стијене 

носиоци магнезитског орудњења су серпентинисани перидотити (углавном 
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харцбургити) (МИЛАДИНОВИЋ & СУКНОВИЋ, 1963). Пострудна тектоникаје 

била интензивна и утицала је на морфологију, текстуру и квалитет рудних 

тијела. Детаљна истраживања су вршена на жичним и сочивастим рудним 

тијелима Дувнице у рудном пољу Бијело Брдо. Ту су регистроване и појаве 

којенису детаљно истраживане: Црни поток, Трновци, Прљуша, Обарци, 

Шанчина, Бучвања, Запода, Брегови, Велика стијена, Амбарина, Гола 

рудина, Осоје, Велики камен и Чесмица.). На рудном пољу Хусеинова раван 

детаљно су истражени локалитети: Гојаве, Мала Градина 1 и 2, Д. поток 1 и 

2 (жични типови), Кладе и Шахинов чаир 1 и 2 (сочиваста рудна тијела). 

Појаве које нису детаљно истражене у пољу Хусеинова раван су: Злоступ, 

Мице, Саставци, Велика градина, Очево брдо и Ком. 

Квалитет магнезита испитиван на лежиштуДувнице, и то хемијским и 

минералошко-петрографским анализама.Хемијски састав је испитиван на 34 

узорка, од којих је 29 узето из лежишта Дувница, а осталих 5 с других 

појава.  

 
Табела 7.  Хемијски састав магнезита на подручју Рудог (Дувница)  

(МИЛАДИНОВИЋ & СУКНОВИЋ, 1963). 

Table 7. Chemical composition of magnesite in the area of Rudo (Duvnica)  

(MILADINOVIC&SUKNOVIĆ, 1963). 

Садржај/ Content (%) MgO SiO2 CaO 

Интервал варијације/ 
Interval of variation 

42,11-46,80 0,22-7,34 0,67-3,76 

Аритметички 

просјек/Arithmetic 

average 
45,49 1,59 1,45 

 

Резултати су показали да је квалитет магнезита добар. Укупне истражене 

резерве магнезита у подручју Рудог износе око 80 хиљада тона 

(МИЛАДИНОВИЋ & СУКНОВИЋ, 1963). Степен истражености овог подручја је 

врло низак и потребно је даље истраживање. 

 

БЕРИЛ 

Интензивне берилске (Be3Al2Si6O18) минерализације пронађене су на 

простору планине Мотајице, а представљају најинтензивнију берилску 

минерализацију у нашој земљи а и шире. Појаве берилске минерализације 

пронађене су у кварц пегматитима и берилитима унутар гранитског масива 

Мотајице на локалитетима: Пекина Главица, Влакнице, Каменчић, Растова 

Коса, Брусник и Ведета. Констатоване су и појаве везане за берилоносне 

партије лускулијанитских варијетета мотајичког гранита. Све наведене 

појаве припадају пегматитско-метасоматском генетском типу. Жична тијела 
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продуктивних диашистних стијена дебела су до 1 m, а садржај берила у 

њима локално достиже и 50 волумних процената. Берил се јавља у облику 

краткостубастих идиоморфних кристалних маса, при чему му призматични 

кристали имају највећу дужину од око 70 mm и пречник од око 50 

mm(ЈЕЛИЋ, 1976). Посједује уобичајени хемизам берила сиромашних 

алкалијама. Дијелом је незнатно захваћен алтерацијом у минерале глине.Ове 

појаве нису детаљно истраживане. 

 

ГРАФИТИЧНИ ШКРИЉЦИ 

Графитични параметаморфити из комплекса шкриљавих стијена 

Мотајице и југоисточног дијела Републике Српске су носиоци графита на 

простору Републике Српске. 

Појава Густа  Баштана Моталици код Српца представљена је једним 

шкриљавим пакетом графитичног кварца, дебљине око 6 m, који је праћен  

по пружању на дужини од око 65 m, али његове дефинитивне димензије 

нисуутврђене. Овај локалитет је истраживан у периоду од 1966-1967. 

године. Потенцијалне резерве графитичног шкриљца процијењене су на  око 

500.000 t (МИЛАДИНОВИЋ, 1976). 

На појави на сјеверним падинама Сињакова код Мркоњић Града 

графитични шкриљци се смјењују са метапјешчарима и скупа граде један 

шкриљави пакет, чија дебљина и пружање нису одређени (МИЛАДИНОВИЋ, 

1976). 

Појава  Коранкод Пала, налази се у подручју Мусића брдо. Појаву чини 

шкриљави пакет графитичног кварцитног шкриљца непознатих димензија, 

са малим садржајем графитне материје. На овом локалитету су узете пробе 

тачкастом методом и направљен је композит за лабораторијска испитивања. 

Графит се у препарату јавља у виду индивидуалних зрна и везан је за 

кварцне жилице гдје чини накупине малих димензија. Примјесе графита су 

мање од 10 %.Микроскопско посматрање даје утисак да је ово био аморфни 

графит који је прекристалисао у криптокристаласти графит (МИЛАДИНОВИЋ, 

1962).   

У југоисточном дијелу Републике Српске носиоци графита су стијене из 

два литостратиграфска нивоа: карбона и перма.Значајне су појаве графита и 

графитичних шкриљаца у сливу ријеке Праче (локалитет Подграб), Кратина 

код Фоче, Подкозара и Капов Хан код Новог Горажда. Најзначајније је 

налазиште у језгру антиклинале која се пружа на потезу Подкозара-Капов 

Хан. На локалитету Подграб садржај графита у узорцима износи 6,99-7,86 

%(КУЛЕНОВИЋ,1978). У Подкозари је вршено бушење на антимон и утврђене 

су графитичне стијене у подини антимонских минерализација, испод 

мермеризираних кречњака. Садражај графита у њима је 2-17,5% 

(КУЛЕНОВИЋ, 1978). Са откривених изданака  у Подкозари, и у кориту 
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Јањине код Капова Хана узимани су узорци који су садржавали јаче и 

слабије графитисан материјал заједно са откопаном јаловином. Узимани су 

концентрати послије флотирања, а закључено је да се флотацијом није 

постигло задовољавајуће издвајање графита из графитоносних стијена 

(продужавањем процеса флотирања и додавањем више колектора, долази до 

флотирања и минерала јаловине). Резултати анализедати су у табелама 8 и 9: 

 
 Табела 8. Концентрација графита - Капов Хан (КУЛЕНОВИЋ И ДР., 1978) 

Table 8. Concentration of graphite - Kapov Han (KULENOVIC ET AL., 1978) 

 
Табела 9. Концентрација графита - Кратина (КУЛЕНОВИЋ И ДР., 1978) 

Table 9. Concentration of graphite - Kratina (KULENOVIC ET AL., 1978) 

Легенда:  

K1 -концентрат графита послије флотације и ручног уситњавања и 

       пречишћавања; M – међупродукт;  K2, K3 - контролни концентрати, послије  

домељавања. 

 

Види се да је низак садржај графита у концентрату и велики губитак 

графита у јаловини, Претпоставка је да се графитични шкриљци пружају 

континуирано између откривених изданака у Подкозари и Каповом Хану, у 

дужини од 4000 m и ширини 1000 m, са просјечном дебљином 30 m што 

чини масу од 120.000.000 m
3 

(КУЛЕНОВИЋ, 1978). 

Испитивање графитичних шкриљаца из појаве Капов Хан показала су да 

се може добити концентрат са 35,4% графита, при улазном садржају у маси 

од 3,2%. Из узорака рожнаца локалности Кратина , који су садржали 8,65% 

графита добијен је концентрат са 62,51% графита (ЧИЧИЋ И ДР., 1986). 

Уз лијеву обалу Каменичког потока (улива се у Прачу), у дужини од 

1300 м, откривено је више изданака графитичних шкриљаца. Са 36 тачака 

Производ/Product T (%) C-граф. (%) I C-граф. (%) 

K1 0,73 9,72 3,32 

M 9,49 3,15 13,57 

K2 7,50 2,79 9,50 

K3 6,61 3,05 9,15 

Јаловина/Mullock 75,67 1,88 64,56 

K1+ M+ K2+ K3 24,33 3,209 35,44 

Производ/Product T (%) C-граф. (%) I C-граф. (%) 

K1 4,36 16,90 18,53 

M 12,50 7,49 23,68 

K2 5,45 6,46 8,85 

K3 6,34 7,18 11,45 

Јаловина/Mullock 71,28 2,09 37,49 

K1+ M+ K2+ K3 28,72 8,654 62,51 
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узети су узорци чијом анализом утврђен средњи садржај графита од 7,09 %, 

а максимални 14,23 % (КУЛЕНОВИЋ, 1978). 

Анализом узорака на свим наведеним локалитетима утврђено је да у 

јаловини заостаје велика количина графита јер технолошка рјешења нису 

била добра. Зато су седамдесетих година истраживања стала. 

 

ИНДИЈУМ, ГАЛИЈУМ, ГЕРМАНИЈУМ 

Садржај ових ријетких елемената није посебно истраживан али се 

њихови садржаји могу очекивати уз појаве олова, цинка, арсена и других 

метала. Постоје подаци о садржају низа карактеристичних ријетких 

елемената у оловно-цинканом рудишту Сребренице. Главни минерали су 

стварани на различитим температурним стадијумима па су зависно од тога 

настале и варијације у садржају елемената примјеса. Садржај индијума расте 

са дубином. Констатован је у сфалериту, у интервалу од 0,001-0,15%, 

најчешће 0,02%. Малих концентрација индијума има у галениту, маркаситу, 

пириту и антимониту (КУБАТ, 1979). 

Германијум се јавља у малим количинама (0,0015%) у сфалериту и 

галениту (КУБАТ, 1979). 

Галијум се налази у траговима, максимално 0,003%, а заступљенији је у 

галениту него у сфалериту (КУБАТ, 1979). 

Спектрохемијским испитивањем микроелемената из киселих и 

неутралних магмата на локалитетима Поникве и Луке код Чајнича 

(приликом истраживања антимона, арсена и живе) утврђен је поред осталих 

и садржај галијума (КУБАТ, 1981). 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

Велики број металичних и велика већина неметаличних минералних 

сировина на простору Републике Српске, утврђене су само као појаве и нема 

података о њиховом распрострањењу, количини и квалитету. Велики број од 

њих се налази у групи са пописа критичних минералних сировина, које је 

објавила Група за критичне минералне сировине при ЕУ. Минералне 

сировине обрађене у овом раду истраживане су од шездесетих до  

осамдесетих година прошлог вијека, током детаљног истраживања других 

минералних сировина или током израде Основне геолошке карте. Данас је 

много развијенија технологија добијања и већи је домен примјене разних 

минералних сировина па је интересантна и експлоатација из старих 

одлагалишта и из дубоких лежишта. Детаљним истраживањима треба 

утврдити економску вриједност минералних сировина чије постојање је 

утврђено, а означене су као критичне на европском нивоу.   
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The European Union has made a report on 14 critical mineral raw materials. 

The criteria for selection of critical raw material are a shortage in supply and 

impact on the economy, greater than other raw materials. There are: antimony, 

beryllium, cobalt, fluorspar, gallium, germanium, indium, magnesium, niobium, 

platinum group metals, rare earths, tantalum and tungsten. In addition, chromium, 

silica rocks, phosphate rocks and borates are considered as critical raw materials 

as well. It is predicted that supply of listed raw materials in future, especially 

industrial minerals, will be critical long-therm. In the territory of the Republic of 

Srpska numerous mineral resources were found. Most of them are not researched 

in detail regarding reserves and quality. Some of the above listed mineral 

resources are found in the territory of the Republic of Srpska in the form of 

mineralogical occurrences or smaller deposits, like antimony, beryllium, cobalt, 

fluorspar, graphite, magnesium, tungsten, chromium, silica rocks, borates, 

gallium, germanium and indium. 

 

Key words: Critical mineral raw materials, industrial minerals, mineral 

occurrences, small deposits, Republic of Srpska. 
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