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1. УВОД 

Вода је течност живота као и један од основних предуслова настанка и развоја 

цивилизације и због тога представља вредност немерљиву материјалним добрима. Прва 

људска насеља управо су се појавила дуж река и око језера јер су људи схватили колики је 

значај воде за живот и рад. Вода је најзаступљенији елеменат у грађи свих бића и њу ништа 

не може заменити. Као фактор средине вода има изузетно велики значај за животиње, 

људе, екосистеме, за планет као целину. Она чини преко 60% људског организма и 

истовремено представља најнеопходнију животну намирницу без које човек не може да 

опстане дуже од неколико дана. Вода је такође јако значајна за спољашњу физиономију 

вегетацијског покривача наше планете, она је енергија помоћу које се обавља размена и 

доток храњивих материја и минерала из земље у биљке, да би на крају, путем 

транспирације, напустила биљку и обогатила климу. Највећа количина воде се утроши на 

производњу хране. Вода прекрива чак 71% површине наше планете. Од укупне количине 

воде на Земљи, 97,5% је слана вода, а 2,5% слатка вода. Највећи део слатке воде налази се 

у ледницима (68,9%), подземне воде чине 30,8%, а језерска и речна вода свега 0,3% 

свеукупне слатке воде. Кружење воде у природи представља један од најважнијих процес 

који омогућава живот на планети: вода из мора и океана испарава а у атмосфери се 

кондензује и након тога она у различитим облицима пада на тло. Наша планета тренутно 

располаже са „довољном“ количином воде потребне за задовољење животних потреба. 

Евидентно је да сваким даном експлоатација воде како у свету тако и у нашој земљи 

константно расте, а нажалост са њом расте и степен загађења речних токова и природних 

извора. Када говоримо о води није нам важна само њена количина него и њен квалитет. 

Преко милијарду људи у свету нема могућност сталног коришћења здравствено исправне 

воде. Годишње у свету због здравствено неисправне воде у просеку умре око 15 милиона 

људи, највише у Азији и Африци. Да ли ће човечанство предузети неке потребне мере 

кораке како би сачували овај ресурс, без којег је опстанак и даљи развој друштва 

незамислив, или ћемо наставити са лошом праксом која ће допринети да останемо без 

воде, остаје на нама и будућим генерацијама. 

Општина Бор као и већина других општина у нашој земљи се суочава са 

многобројним проблемима који се тичу водоснабдевања града и околних села као и 

управљања отпадним водама.  
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У овом раду биће извршена анализа свих физичко - географских одлика општине 

Бор, уз детаљан приказ расположивих водних ресурса. Овај рад се бави физичко - 

географским карактеристикама општине Бор, геолошким, геоморфолошким, климатским, 

хидрографским и биогеографским карактеристикама а посебан акценат се ставља на стање 

и на тренутне проблеме водоснабдевања општине Бор. 

Анализа ће обухватити детаљни приказ расположивих подземних и површинских 

вода, њихову количину, квалитет и могућност експлоатације. На основу тренутног стања, 

биће анализиране мере и активности за њихово унапређење, посебно са аспекта 

побољшања услова за водоснабдевање становништва и индустрије здравом и квалитетном 

водом. У раду ће бити приказани статистички подаци, дијаграми, карте и фотографије. 

Статистичким подацима представљене су средње месечне и средње годишње вредности 

климатских елемената: температуре ваздуха, ваздушног притиска, инсолације, облачности, 

релативне влажности ваздуха, брзине ветра и количине падавина узетих за период од 2000-

2019. године. 

Један од великих проблема са којима се суочава град је тај што је водоводна мрежа 

на територији града стара више деценија, те је неопходно планирати њену постепену 

реконструкцију посебним планом. Велики губици воде настају због дотрајалих водоводних 

инсталација, нерационалног коришћења и неисправности инсталација у домаћинствима и 

рударско - металуршким објектима. Један од главних проблема представљју отпадне воде 

индустрије, нарочито оне отпадне воде које се у процесу производње Рударско - 

топионичарског басена Бор директно испуштају у површинске водотокове.  

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ БОР  

Бор се налази на истоку Републике Србије, у Тимочкој регији, између града Зајечара 

и општина Неготин, Мајданпек, Жагубица, Деспотовац и Бољевац. Већи део територије је 

брдско-планински. Припада сливу Тимока, односно Дунава. Град Бор припада Борском 

округу и заузима површину од 856 km2 на којој живи 48.615 становника (према попису из 

2011. године) или 57 становника на km2.1 Планински венци окружују Бор са свих страна. 

 На југу и југостоку налазе се планине Ртањ и Тупижница, на северу и североистоку 

то су Велики крш, Мали крш, Стол, Дели Јован, а даље према Дунаву планина Мироч. На 

западу се налазе Хомољске планине, Црни Врх, Бељаница и Кучај. Захваљујући релативно 

добрим саобраћајницама, географски, али и туристички положај Бора је повољан. 272 km, 

аутопутем Е75, удаљен је од Београда, од Кладова 120 km, Параћина 85 km, Доњег 

Милановца 64 km, Неготина 60 km, а Зајечара 36 km.  

                                                             
1 https://bor.rs/licna-karta-grada/ 
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Последњих  деценија цивилни аеродром у Бору није у функцији, па су најближи 

аеродроми у Београду и Нишу. Железницом је Бор повезан са Београдом преко Мајданпека 

и Пожаревца а пруга преко Зајечара и Књажевца води до Ниша. Од граничних прелаза за 

међународни транспорт робе и путника, Бор се налази релативно близу: према Бугарској 

су то прелази - Вршка чука 43 km и Мокрање 74 km, а према Румунији - Прахово 69 km и 

Кладово 117 km.  
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика  1 -  Географски положај општине Бор на карти Републике Србије; Извор http://www.timockapruga.org.rs 

3. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ОПШТИНЕ БОР   

3.1 ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Планински венац Карпато - балканида се протеже на дужини од преко сто 

километара и представља део северног алпског орогеног стабла средоземне зоне веначних 

планина. Мало је таквих делови земљине коре у којима се јавља тако разноврстан састав 

стена и сложени тектонски односи структура. У котлинама, планинама и тектонским 

рововима и хорстовима ових делова земљине коре, јављају се разне врсте седиментних, 

магматских и метаморфних стена. Мало је делова земљине површине, где су тако честа 

хоризонтална кретања стеновитих блокова па и читавих планина, као што је случај у 

Алпским и Карпатско - балканским крајевима. Хоризонтална кретања стеновитих блокова у 

овом делу усмерена су ка истоку и североистоку, тако да су све структуре планина у 

североисточном делу наше земље усмерене ка Мезијској равници, у правцу Неготина и 

Букурешта и даље према Румунији (Група аутора, 1975). 
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За територију општине Бор, карактеристина је бурна и сложена геолошка прошлост. 

Стене различите старости и петрографског састава, тектонски покрети набирања и 

раседања, пробоји и изливи вулканских творевина и сложене еволутивне фазе формирања 

рељефа, чине простор веома интересантним.  

Тимочкој ров - синклинали, која има велико распрострањење у источној Србији, као 

и на територији општине Бор, припадају Чока Борулија - синклинала сложеног облика, као 

и антиклинала Брестовца, која је на више места знатно деформисана. Монокликала 

Великог и Малоr крша је од моноклинале Обла - Гавран одвојена борском раседном 

линијом. За моноклиналу Великоr крша и планину Стол карактеристично је да је најисточија 

на простору Кучаја. У односу на моноклиналу Малог крша, одвојена је кривељском 

дислокацијом. Антиклинала Рготине се налази јужније oд Голог крша и Стола. 

 У широј околини Бора, у долинам Црне и Поречке реке, на простору између планина 

Мироч и Дели Јован, геолози су открили стене прекамбријске старости. Слично овима, 

великом старошћу одликују се кристаласти шкриљци и магматске творевине на Кучају, у 

Хомољу, код Горњана, Сикола, на Дели Јовану, Нересници и другим локалитетима. Старост 

стена, потврђена фосилним остацима, њихов изглед, степен киселост или базичности 

указују да је у околни Бора било снажних подводних излива магме. Истичу се кристаласти 

шкриљци који се налазе испод терцијарног покривача. Ове стене изложене су сложеном 

метаморфизму и јављају се на малим површинама. Констатовани су биотит - мусковитски 

гнајсеви, амфиболитски гнајсеви, амфибиолити и еклотити. Заступљени су и ситнозрни 

ружичасти аплитиоидни гранит - гнајсеви (Станковић С., 1993). 

Између Великог крша и Стола на западу и Дели Јована и Мироча на истоку, у 

долинама Црне и Поречке реке где су тектонски и ерозивни процеси разорили и однели 

млађе стене, на површини, откривени су дубљи делове земљине коре. То су, за сада, 

најстарије, на површини откривене стене, констатоване на територији наше земље, чија је 

старост из доба прекамбријума фосилима доказана (Група аутора, 1975). 

Стене прастарог доба земљине историје нађене су источно од Дели Јована (код села 

Сикола), у области Кучаја, Хомоља, Горњана, Мироча, Нереснице и у другим деловима 

североисточне Србије. Заједно са кристаластим шкриљцима, познатим као „зелени 

комплекс", јављају се магматске стене базичног и киселог састава, што указује на чиненицу 

да је у широј околини Бора у прастаро доба било подводних магматских кретања (Група 

аутора, 1975). 

Налазак стена из виших делова прекабријума, откривених на више места у подножју 

планина али и у долинама река и потока, указују нам на чињеницу да у околини Бора 

највећи део земљине коре, дебеле око 30 km, припада прастаром добу (прекамбријуму) 

земљине историје. Део земљине коре на коме лежи град Бор са околином, стваран је од 

најстаријих геолошких времена, свакако са почетком од пре неколико милијарди година. 
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Међутим већи део стеновитог материјала из ранијих геолошких периода, накнадним 

процесима, нарочито процесима ерозије, разорен је и однет са првобитног места настанка 

(Група аутора, 1975). 

На самом почетку камбријума, источно море је плавило простране области наше 

земље: појас источно од Бора (линија Црнајка - Мајданпек), простор данашњег Кучаја и 

планине Бељанице, западно од Бора. У овом широком, али релативно плитком мору, 

дошло је до стварања различитих седиментних стена, које су тектонским и метаморфним 

покретима накнадно измењене, тако да их данас налазимо на овим просторима као 

метаморфне стене, познате као „шкриљци”, односно кристалисте стене. У средњем и 

горњем камбријуму дошло је до појаве убирања, што је за резултат имало повлачење мора 

из овог дела Србије, тако да је територија данашње општине Бор са широм околином била 

изнад нивоа мора. Сa друге стране, ова тектонска кретања условила су убирање 

наталожених стена и проузроковала промену њиховних структура, тако да су од 

седиментних стена настале метаморфне стене (Група аутора, 1975). 

На почетку ордовцијума готово цела источна Србија била је покривена плитким и 

пространим морем из кога су се у виду острва и полуострва на појединим местима 

издизали делови копна. У ордовицијском мору наталожиле су се различите врсте стена као 

што су  пешчари, глинци, аргилошисти, и друге стене, које су касније измењене. 

Местимично је долазило и до подморских извлива и ерупција, које су се у мору мешале са 

седиментема и тако дале стене вулканогено-седиментног карактера. У околини Бора стене 

из доба ордовицијума највећим делом су покривене млађим стенама и оне су  откривене 

западно од Бора, у језгру Кучајских планина, Бељанице и Хомољских планина, као и у 

простору Мајданпек - Поречка река.  

Девонском периодом завршава се старији палеозоик. За време ове периоде у 

источној Србији постојало је врло разуђено плитко море из кога су се издизале мање или 

веће копнене области, које су биле прекривене старим копненим биљкама. Девонске 

седмeнте налазимо на Кучају и Бељаници, где су представљени серијом шкриљаца, 

пешчара и аргилошиста, затим на Ртњу, Тупижници и у Сврљишким планинама, где се у 

стенама налазе остаци примитивних копнених биљака - псилофита. Источно од Бора, у 

долини Црнајке и Поречке реке и даље према Мајданпеку, откривени су, поред осталог, и 

морски седименти девонске старости. Овде се јављају кречњачке стене, у којима се срећу 

остаци корала, што указује на постојање плитког мора, као и на топлу морску воду, која је 

неопходна за раст ових организама (Група аутора, 1975).  

У карбонској периоди дешавају се крупне промене у распореду копна и мора. У 

почетку ове периоде одржава се, још увек, Карпатско море, местимично у виду малих 

залива. Оно се у средини периоде потпуно повлачи и на тај начин територија источне 

Србије постаје копно. Карбонски седаменти су данас очувани источно и североисточно од 
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Бора, у долини Поречке реке, затим југоисточно од Бора, на Старој планини, где се вршила 

седиментација у средњем делу карбонске периоде. Крајем средњег карбона долази до 

издизања средњег дела источне Србије, а потапају се унутрашњи и спољашњи делови, у 

којима се формирају језерски басени и барушине, насељени бујним биљним светом, који 

је дао материјал за стварање угља (Мироч, Млавско - Печки басен) (Група аутора, 1975). 

Творевине пермске старости јављају се у континенталној фацији црвених пешчара, 

карактеристичној за Карпатобалканиде. Простиру се западним ободом ове геотектонске 

јединице, почев од доњег тока Пека на северу, до Суве планине на југоистоку, као и на 

Старој планини (Коматина М., 2016). 

Средње доба земљне историје (мезозоик) трајало је око 130 милиона година. 

Распоред копна и мора источне Србије у мезозоику непрестано се мењао. Тамо где је у 

једној периоди било копно, у другој се јавља море и обрнуто. Сталне промене копна и мора 

одвијале су се кроз читав мезозоик. Сама територија Бора са широм околином више пута је 

била под морем, или је припадала мањем, или већем острву и била је центар јаке 

вулканске активности и налазила се у средишту већег низа вулкана. Вулканска активност у 

источној Србији за време мезозоика била је веома жива, нарочито крајем мезозоика, за 

време креде.   

Околина данашње општине за време тријаса припадала је пространом копну, које је 

било покривено слабом, кржљавом вегетацијом. У то време морска област је била западно 

од Честобродице и пружала се западним падинама данашњег Кучаја и Бељанице. 

Јурски седименти најбоље су изражени у тзв. унутрашњем појасу Карпатобалканида 

односно теренима граничним са Српским кристаластим језгром и утврђени су у масивима 

Кучаја и Бељанице, Великом и Малом кршу. Овде је лијас представљен конгломератима и 

пешчарима, догер пешчарима, лапорцима, битуминозним и лапровитим кречњацима 

(Коматина М., 2016).   

У току креде дошло је до крупних промена на анализираној територији. Више пута 

је море надирало на копно и повлачило се. Наталожене су нове стотине и хиљаде метара 

седимената, дошло је до крупних магматских покрета и да изразите вулканске активности, 

која је на површину избицивала милионе кубних километара магматских маса. У мору је 

живи свет из јурске периоде замењен новим, савршенијим, који се прилагодио новим 

биономским условима. На копну је успевала бујна флора, које је дала материјал за настанак 

камених угљева. Магматска активност, паре и гасови донели су из унутрашњости у 

површинске делове земљине коре разне минерале.  

Почетком доње креде наставиле су се сличне палеографске прилике на територији 

источне Србије, које су биле и при завршетку јурског периода. Може се рећи да је у доњем 

и средњем раздобљу доње креде море покривало простране области источне Србије, 
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самим тим и читаву територију Бора са околином. У ово доба су се стварали претежно 

карбонатни седименти у виду спрудова (Група аутора, 1975).  

Почетком горње креде највећи део источне Србије представљао је копно. Међутим, 

у котлинама и увалама на копну постојали су мањи водени басени, најчешће на истим 

местима где су при крају доње креде биле сачуване редуциране водене површине. Једно 

такво узано море, које је својим обликом подсећало на велики канал испуњен водом, 

пружало се у средњем делу Карпато - балканида, и једним својом делом налазило се и у 

непосредној околини Бора. Ово море пружало се од Мајданпека на северу, преко Кривеља 

и Бучја, затим преко Гамзиградске бање, Леновца и западног подручја Тупижнице, преко 

Књажевца и Калне, у правцу Пирота, Димитровграда и Бугарске-на југоистоку. У већем делу 

било је испрекидано копном.  

Тектонски покрети крајем креде, који су условили појаву разноврсне седиментације, 

захватају источну Србију, издижу њено тле и претварају је у велики планински венац, данас 

познат као Карпато - балканиди. Према томе, стварање планина источне Србије као и свих 

оних планинских висова који се данас налазе у околини Бора, почиње крајем мезозојског и 

почетком кенозојског доба земљине историје. 

У току прве половине новог доба земљине историје (раздобље палеогена) околина 

Бора представљала је копно, као и цела источна Србија. Снажна горњокредна вулканска 

активност почетком овог доба, скоро престаје. Дебеле наслаге вулканоrено - седиментних 

творевина у Тимочкој еруптивној области захваћене снажним тектонским кретањима, трпе 

значајна хоризонтална и веритикална кретања. Захвалујући овим кретањима, у средишњем 

делу Карпато - балканида, долази и до појаве дубоких разлома у земљиној кори и 

стропоштавања средишњег дела. На тај начин дошло је до формирања великог тектонскоr 

poвa источне Србије, или Тимочкоr ров синклинаријума. Овај тектонски ров, чије су 

стеновите масе потонуле више стотина метара (можда и неколико километара) у дубину 

земљине унтрашњости, протеже се са територије Румуније, преко Мајданпека, Бора, 

Бољевца и Књажевца, даље у правцу Бугарске (Станковић С., 1993). 

Захваљујући спуштању стеновитог дела у средиштем појасу Карпато - балканида, 

сачуване су дебеле наслаrе горњо - кредног вулканогено-седиментног комплекса, који је у 

другим деловима источне Србије, ван тектонског рова, кроз период дуг око 70 милиона 

година, ерозијом однет и преталожен у бројне терцијарне басене, који су прекривали 

територију Србије. Исто тако, захваљујући овим стропоштавањима и постојању бројних 

раседа у самом тектонсом рову и Тимочкој еруптивној области, дошло је почетком 

терацијара, пошто су се стишале вулаканске ерупције, до надирања магме из дубљих 

делова земљине коре и њеног консолидовања у већ очврслим вулканогено - седиментним 

стенама Тимочке еруптивне области.  
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Околина Бора се за време терцијара налазила у сталном процесу издизања и 

формирања планинских венаца. Истовремено, са процесом стварања планина и издизања 

терена, долазило је до стварања котлина, тектонских ровова и мањих, или већих увала 

између планина Карпата и Балкана. Када су се на тај начин формирали планински терени 

источне Србије, а између њих већа удубљења, дошло је до формирања првих језера у 

Карпато - балканидима. Једно такво терцијарно језеро, формирано пре око 30 милиона 

година, налазило се у долини садашњег Црног Тимока - код Боговине. На обалама тог 

Боговинског језера расла је крупна копнена флора, чијим су разлагањем и депоновањем на 

дно језера, настали угљени слојеви, који се сада експлоатишу у руднику Боговина (Група 

аутора, 1975).  

Последњих 30 милиона година на територији источне Србије постојала су бројна 

језера. Некада су били сасвим међусобно одвојена, али исто тако и повезана у виду дугих, 

кривудавих језероузина, које су шарале територију источне Србије. Ова језера и мочваре, 

због повољне климе и бујне вегетације која је насељавала њихове обале и саме водене 

просторе, представљају данас богате угљоносне басене у којима се експлоатише мрки, или 

лигнитни угаљ. У време терцијара, у време када су на територији источне Србије постојала 

бројна језера, околина Бора и сама територија на којој лежи Бор, представљале су копно, 

које је само краткотрајно могло да се нађе под језерским воденим покривачем, нарочито 

под покривачем воде Слатинског језера, које се налазило између Proтског камена, Кривеља 

и Бора са пружањем према Шарбановцу и Црном Тимоку (Станковић С., 1993). 

3.2 РЕЉЕФ 

Територија општине је претежно брдско планинског карактера, окружена 

планинама Дели Јован (1.135 m), Стол (1.156 m), Лисац, Велики крш (1.148 m) и Црни врх 

(1.043 m), са деловима слива Поречке реке и Тимока.  

У околини општине Бор, налази се неколико истакнутих планина. Најзначајније су 

оне планине које су већим делом или у потпуности на општинској територији. Из ове групе 

истичу се Дели Јован, Велики крш, Мали крш, Стол, Црни врx као и палеовулканске купе 

Тилва Њагра, Тилва Мика, Крше Сатули, Кумастакан и друге.  

Читав предео између Дунава на северу, Белог Тимока и Тимочке крајине на истоку и 

Црног Тимока на југу, припада планинском делу Србије, са надморском висином преко 

1000 метара. И сама околина Бора представља брдовито - планински део. Овај брдовито - 

планински предео Карпато - балканада прасецају многе мање и веће реке (Станковић С., 

1993). 
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Слика 2 - Планине у Борској општини и њеној околини; Извор http://serbiamap.net/ 

 

КУЧАЈ је планина која се налази у источној Србији 

између река Ресаве, Злотске реке и Црног Тимока. Она 

припада групи Карпатско - балканских планина. Пружа се 

правцем североисток-југозапад на дужини од око 40 km. 

Највиши врх Кучаја је Велика Треста са висином од 1284 

m. Крашки рељеф је посебно карактеристичан за ову 

планину. На Кучају се може наћи велики број увала, 

нарочито на Брезовачкој површи. Саставни део рељефа су 

и реке понорнице, пећине као и водопади. Најпознатији 

водопад је Прскало, а Ресавска пећина у близини 

Деспотовца је једна од најлепших и најпосећенијих 

пећина у Србији. Ова планина је добро пошумљена и 

богата је ливадама и пашњацима. Биљни свет чини 

изузетно велики број врста, нарочито су заступљене 

шуме храста, цера, јасена, букве.                                                                                                                                                   
Слика 3 - Водопад Прскало на Кучају; Извор 

https://serbia.vavok.net/page/vodopad-prskalo 
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СТОЛ је планина која се налази између Великог и Малог крша на западу и Дели 

Јована на истоку. Од Бора је удаљен око 20 km, а саобраћајна доступност је могућа само до 

подножја планине, из правца села Кривеља, Бучја или Доње Беле Реке и Луке. Највиши врх 

планине Стол се налази на надморској висини од 1156 метара и представљен је голим 

кречњаком. У подножују планине се налази неколико извора, док је у близини 

планинарског дома испод врха Стола формирано вештачко језеро које се простире на 

површини од 3 ара. Планински масив планине Стол је изграђена од моћних партија  

кречњака и припада познатом систему навлака у источној Србији.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некада су ове уске партије кречњака представљале спрудове у топлом мору. Стол је 

планина која је издвојена раседима па се може сматрати хорст узвишењем које има пад 

према југозападу и чак и до 40°, што представља изазов за алпинисте.                                                                                                                                                                              

ЦРНИ ВРХ је планина која припада територији општине Бор, налази се на развођу 

између сливова Мораве и Црног Тимока и од Бора је удаљена 30 километара. Обилује 

црном боровом шумом, по којој је Црни врх и добио назив. Највиши врх се налази на 1043 

метара надморске висине. Планински масив Црни врх је богат шумама, нарочити буковом 

шумом. Преко планине пролази и део асфалтног пута Бор - Жагубица који у зимском делу 

године уме да буде непроходан и по неколико дана због снежних падавина и наноса које 

стварају ветрови. Пријатна клима са дубоким снежним покривачем који се задржава готово 

до маја, бујно зеленило и чист планински ваздух учинили су да ова планина постане 

примамљива за многе госте. Црни врх у току пролећа и лета обилује лековитим биљем. 

Међу првим објектима који су изграђени на Црном врху је планинарски дом из 1952. године 

у чијој се непосредниј близини налазе терени за скијање са жичаром.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Слика 4 - Планина Стол (фото: Ковачевић В.) 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН је планина која се налази у 

пограничном делу територије општине Бор. Ова 

планина чини развође између Поречке реке на западу 

и притока Тимока на истоку. Дели Јован се пружа 

правцем север - југ и изграђен је од габра и стрмих је 

страна. Највиша тачка планине је Црни врх са висином 

од 1141 метара, док су остали познати врхови Велики 

Дели Јован (973 m н.в) и Мали Дели Јован (697 m н.в). 

Припада планинама карпатско - балканског 

планинског система, формираног током алпске 

орогенезе. Планина је дугачка око 19 километара и 

њене границе су од места Плавне на северу, до брда 

Тилва Њагра на југу.2 Ова планина је рудоносна и на 

њој се налази неколико затворених рудника злата. 

Некадашњи најпознатији рудници злата су Русман и 

Гиндуша. На врховима планине налазе и два 

телевизијско - телекомуникациона репетитора.                                                      

 

                                                             
2 https://sr.wikipedia.org/Дели_Јован 

Слика 6 - Планина Дели Јован; Извор 

https://anta019.blogspot.com/ 

 

 

Слика 5 - Недовршени хотел ,,Hyatt Regency“ на 

Црном врху; Извор http://tobor.rs/ 
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ВЕЛИКИ КРШ је планина са највишом котом од 1148 m н.в. Планина се налази 10 km 

западно од локалног пута који повезије град Бор са селима Бучје и Горњане. Велики крш је 

дугачак 9 km и широк 3 - 4 km. Са истока, југа и запада је окружен тимочком еруптивном 

области. Изграђен је од кречњака. Кречњачке партије код села Кривеља и Оштреља се 

пружају од северозапада према југоистоку. Партије ових кречњачких стена заједно са 

Малим кршем и Столом чине формацију познату као Горњански крас. Гребен Великог крша 

је са једне стране одсечена стена док је са друге стране шумовита стрмина. Велики крш се 

пружа правцем југоисток-северозапад. На источним падинама планине јавља се велики 

број крашких извора од којих је највећи и најприступачнији Бигар. 

МАЛИ КРШ је планина која се наставља на Велики крш у правцу севера. Највиши врх 

планине је Гарван 929 m н.в. Планина је дуга око 6 km, широка 2 km и представља део 

развођа између изворишних кракова Поречке реке и Пека (Станковић С., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7 - Велики и Мали крш; Извор https://mapio.net 

Крашки терени територије општине Бор образовани су у кречњацима и доломитима, 

чија дебљина на појединим локалитетима премашује 150 m. У овим стенама, које одликује 

безводност на површини и специфична хидрографија у унутрашњости кречњачке и 

доломитске масе, срећу се бројни и разноврсни површински и подземни облици рељефа. 

Они су давно привукли пажњу истраживача, јер често у себи крију низ необичнх облика, 

појава и процеса. Спелеолози су детаљно истражили крас Дубашнице, Великог крша, Малог 

крша и Стола. Током времена картирали су 222 спелеолошка објекта, међу којима је 199 

краћих и дужих пећина као и 23 плиће и дубље јаме. Укупна дужина истражених пећина у 

крашким теренима околине Бора износи преко 10 km, а укупна дубина крашких јама 662 

m. Истражене су и утврђене подземне хидрографске везе извора и врела са понорима и 

рекама понорницама. Објашњен је постанак и развој кањона Лазареве реке, чија се дубина 
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креће од 350 до 500 m, а најмања ширина свега 3 до 4 m. Мањих димензија је кањонска 

долина Микуљске реке. Она је дубока од 70 до 100 m и на једном месту широка само 1,5 

м. Локалитет Кула, представља 149 m високо издигнуту стену, која доминира околином 

(Станковић С., 1993).  

Лазарева пећина је највећи и најпознатији спелeолошки објекат околине Бора. У 

литератури се помиње као познато археолошко налазиште и дуго је означавана именом 

Злотска пећина. Спада у најраније спелеолошке објекте уређне за посету туриста. Од Злота 

а је удаљена 3 km од Брестовичке бање 14 km и од Бора 21 km. Улаз у Лазареву пећину је 

на надморској висни од 291 m и налази се на левој долинској страни Лазареве реке. До 

пећине и мотела крај ње може се лако доћи аутомобилом и аутобусом. За време владавине 

овим делом наше земље, Турци су били зазидали пећински улаз, да би спречили скривање 

хајдука и формирање збегова околног становништва. Прве археолошке податке о овој 

пећини дао је Феликс Хофман 1882. године, а систематска истраживања у више етапа 

извршио је Музеј рударства и металургије из Бора седам година после Хофмана. Детаљна 

научна спелеолошка истраживања обавио је Јован Цвијић. Највише података из домена 

археологије о Лазаревој пећини презентирао је Никола Тасић, а туристичким уређењем, 

које је почело 1953. године, руководио је Раденко Лазаревић (Станковић С., 1993). 

Лазарева пећина је речна - изворска пећина. Разликују се два хоризонта пећинских 

канала: суви, фосилни, који су комуникативни и речни, активни, који су под водом стално 

или периодично. Пећину су изградиле воде алогених токова, као и воде које директно 

падају на Дубашничку површ, а припадају подземном сливу Лазареве реке (Лазаревић Р., 

1998). 

Канали Лазареве пећине спадају у најразгранатије и осим тога поједини канали су у 

различитим нивоима. Одмах иза улаза одвајају се у десно од главног канала Лазареве 

пећине три мања, који се према истоку пружају и нижи су за неколико метара од главног. 

Први од њих је дугачак 30 метара,  други 80 и трећи 20 метара (Цвијић Ј. 1989). 

Укупна дужина испитаних канала Лазареве пећине је 9818 m, а процењена дужина 

пећинских канала прелази 10 km. Према проценама запремина пећинских просторија 

износи више 52000 m³. За посетиоце је јако интересантна Улазна дворана, као први сусрет 

са необичним светом подземне тишине вечног мрака. Пећинским накитом богате су 

Дворана блокова, Арсина дворана и Дворана слепих мишева. Сталагмити, сталактити, 

пећински стубови, драперије, бигрене и калцитне кадице свих облика и величина, запажају 

се свуда унаоколо, чинећи простор тајанствено лепим и романтичарски несвакидашњим. 

Најлепши и највећи примерци пећинског накита имају своја имена: Стогови, Фонтана, 

Пласт, Бизон, Царска ложа, Диригет, Оркестар, Слапови, Кула кнеза Лазара (Станковић С., 

1993).  
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Слика 8 - Улаз у Лазареву пећину; Извор http://www.turistickiklub.com/sadrzaj/lazareva-pecina 
 

Лазарева пећина проглашена је природном реткошћу и заштићена као споменик 

природе од 1949. године. Завод за заштиту природе Републике Србије прогласио је 2005. 

године Лазареву пећину објектом геонаслеђа Србије. Лазарева пећина налази се на 

територији споменика природе Лазарев кањон.  

Пећина Верњикица налази се на левој страни кањона Лазареве реке, на контакту 

кречњачке литице високе преко 200 m и великог сипара, широког око 100 m. Од Лазареве 

пећине удаљена је 1075 m, у правој линији, узводно, односно 1530 m, по пешачкој стази. 

Улаз је на висини од 454 m, тј. виши је од улаза у Лазареву пећину. Име јој потиче од влашке 

речи врењика, што значи вредна, непоновљива, инзванредна. Пешачка стаза просечена је 

и бетонирана у време уређења пећине (1978) и по атрактивности у складу је са 

ненадмашном Верњикицом. Последњих 500 m пролази поред видиковца - Совина глава 

(заравњена кречњачка купа), затим кроз Шиљату капију, са поруком “Још имате времена 

да се вратите!” кроз тунел који пролази кроз Главу слона, где на табли стоји нова порука: 

“Ако се сада вратите - покајаћете се!” (Лазаревић Р., 1998). 

За пећину Верињикицу карактеристичан је велики број сталактита и сталагмита 

необичних облика и боја. Поједини пећински стубови високи су до 6 m. Масивни стуб, 

црвене боје на улазу у дворану Вилинград, висок је 8 m. У пећинској дворани Колосеум, 

лепотом и димензијама истиче се сталагмит Колос. Пречник при дну му је 4 m, а на 11,5 m 

висине 2,5 m. То је симбол, заштитни знак Верњикице. Необичим обликом истиче се и 

сталагмитска група Годзила, висока 10 m. На више места се јавља пећински накит коралне 
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структуре. У Мермерној дворани пећински накит је изграђен од белог кристаластог калцита 

(Станковић С., 1993).  

Овај изузетан природни драгуљ, на ободу Дубашничке крашке површи, садржи 

велики број спелеообјеката који пружају уточиште многим врстама слепих мишева. Неке 

од њих формирају колоније које сачињава значајан број примерака. Пећина Верњикица је 

једно од најзначајнијих зимских склоништа слепих мишева у Србији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 9 - Улаз у пећину Верњикицу који се налази 1,5 km од улаза у Лазареву пећину; Извор http://tobor.rs/ 

Пећина Хајдучица се налази на 810 m надморске висине, па левој долинској страни 

Микуљске реке. До средине 1977. године био је познат само краћи улазни део овог 

интересантноr спелеолошког објекта. Када су истраживачи откопали део материјала, пред 

њима се указао систем канала дугачак 723 m, површине преко 2523 m2. Хајдучица је 

интересантна и сложена пећина из групе понорских спелеолошких објеката. Састоји се из 

неколико понорских хоризоната, које је изградила Микуљска река, када је текла вишим 

нивоима. Пошто се поред Хајдучице налазе још две пећине (Водена и Љубинкова), сличног 

начина постанка, спелеолози претпостављају да су оне међусобно повезане. Сигурно је да 

ће се даљим истраживањима, уз одговарајућа откопавања, утврдити претпостављена веза 

и добити највећи систем подземних објеката у красу Дубашнице (Станковић С., 1993). 

Што се тиче осталих спелеолошки објекти који се налазе на територији општине Бор, 

они су знатно мањих димензија и знчаја. Водена пећина се налази у морфолошки и 

хидрогеолошки веома интересантној кањонској долини понорнице Микуљске реке. Отвор 

ове пећине се налази на висини од 805 m и име је добила по бројним бигреним кадама које 

су испуњене водом. Систем канала и дворана Водене пећине има дужину од око 180 m и 

захвата површину од преко 1800 m2. Ова пећина се истиче богатством и сликовитошћу 

пећинског накита и на основу тога би могла бити веома интресантна за туристичку 

валоризају.  
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Мандина пећина је 1976. године откривен спелеолошки објекат. Она се налази у 

клисурастом делу долине Злотске реке. Дужина пећинских канала и дворана износи 410 m 

а површина 2180 m2. Пећина се одликује накитом беле и румене боје, посебно бројним 

витким пећинским стубовима и сталагмитима (Станковић С., 1993).  

Улаз у Мандину пећину је широк 6,5 m а висок 6 m. Међутим, на 18 m од улаза, канал 

се своди на свега 0,3 m ширине и 0,5 m висине. То сужење је дугачко 2,5 m, пробијено је 

ручним алтом. После малог проширења, настаје опет сужење, ширине 0,4 m и висине 0,6 

m, које је пробијено минирањем. То је чика Јанков пролаз. У даљи пећински канал, силази 

се степеником висине 1,5 m (Лазаревић Р., 1998). 

Оманска пећина се за разлику од претходних спелеолошких објеката налаз у 

кречњачкој маси Малог крша, недалеко од села Горњане. Дугачка је 233 m и захвата 

површину од 1946 m2. Детаљно је истражена 1977. године, када је утврђено да припада 

типу понорских прећина, да има три висинска хоризонта, да је периодски хидрографски 

активна и да располаже сликовитим накитом. Богатство пећинским накитом  једна је од 

одлика пећине, од којих се истичу Бундева - сталагмитски стуб висине 1,3 m, Игло - 

сталагмит (1 m), Турбан (3,5 m), Двоструки драперијски стуб (3 m). Понорска дворана се 

састоји од два нивоа. Први је балконски дужине 25,5 m, који је сув и богат накитом и 

партерни, дужине 82,5 m кроз који понире Омански поток. У току ратова, честа су била 

кажњавања и убиства људи чија су тела бацана у јаме и пећине па је тако и ова пећина 

позната по стрељању Румуна током зиме 1942. године.3 

Од јама се истиче Стојкова леденица. То је кратка јама дубине 26 m, која на дну 

прелази у хоризонтални пећински канал дугачак 113 m. Знатно дубља (320 m) је Будића 

јама која се налази у северном делу Дубашнице. Представља најдубљу крашку јаму у 

Србији. Истиче се и понорска јама Волаје, која је дубока 27 m и дугачка 247 m. Сличан овом 

је и понор потока Демизлок, који има изглед пећине дугачке 202 m (Станковић С., 1993).  

Стојкова леденица је после оне на Ртњу најбогатија ледом од свих наших леденица 

(Цвијић Ј., 1989). 

Територија на којој се налази општина Бор, у прошлости била је поприште изражене 

вулканске активности. У пространој потолини која се пружала између планина Старице, 

Кучаја, Ртња и Тупижнице и долине Тимока, дошло је до изливања огромних количина 

андензита и дацита. Овај простор данас представља „Велики Тимочки андезитски масив“ 

источне Србије. Овај масив протеже се меридијански од Мајданпека на северу до планине 

Тупижнице на југу, на дужини од  80 km и са максималном ширином од 22 km (Павловић, 

М., 2018). 

                                                             
3 https://turistickiklub.com/sadrzaj/omanska-pecina 
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У рељефу преовладавају палеовулканске купе које су најчешће поређане у низове. 

Јован Цвијић је издвојио три низа вулканских купа: Првулове Чуке, Стахинове Чуке и низ 

Тилва Њагре. Ови низови купа се стичу у планинском масиву Црног Врха који је и сам 

изграђен од андензита. Идући од Црног врха према југу наставља се читав низ мањих купа 

између којих се издвајају следеће: Краку Илијон 660 m, Руђина Галоњи 653 m, Ремецова 

чука 524 m, Девесељ 507 m, Скорушулуј 490 m, Првулово брдо 600 m, Савачки камен 498 m, 

итд. Поједене купе су при врху стрмије. Ретко представљају један врх, већ се на терену 

издиже неколико главица. Купе се дижу око 80 - 180 m изнад околног терена. Изнад 

Брестовачке Бање, десетак километара од Бора издваја бочна Меџинова чука. Од свих 

палеовулканских купа у морфолошком погледу најбоље је изражена палеовулканска купа 

Тилва Њагра. У читавој еруптивној зони не постоји ни једна тако изражена палеовулканска 

купа са очуваном формом правог вулкана, са симетричним странама и бочном, 

паразитском купом. Главна купа је висока 770 m, а њена паразитска - Тилва Мика 625 m.  

Тилва Њагра се налази на простору између Брестовачке бање, Борског језера и села 

Злот. Представља најизразитију палеовулканску купу у црноречком андезитском масиву. 

Достиже висину од 770 m и са бочном паразитском купом Тилва Мика (626 m) чини 

јединствену целину. Пречник основе купастог узвишења Тилва Њагре је 2 km, а висина у 

односу на околину благо затaлaсaну флувиденудациону површ 300 m, те изразито 

доминира околином. Представља остатак праве вулканске купе са траговима кратера на 

врху. За разлику од неких других купастих узвишења (Краку Илијон, Руђина Галоњи, 

Првулово брдо, Ремецова чука, Девесељ, Савачки камен, Скорушуљ) Тилва Њагра је 

ерутивна купа са кратером. При врху је изграђена од туфа и зрнастог андезита и одликује 

се симетријом бочних страна, које се ка нижем терену спуштају под углом од 45 степени. 

Сличне Тилни Њагри су и палеовулканске купе Крше Сатули (432 m) и Кумастакан (730 m),  

обе добро обрасле шумском и травнатом вегетацијом (Станковић С., 1993). 

Тилва Њагра је потпуно конусног облика, састављена при врху од туфозног и 

каолизираног андезита. Стране су јој нагнуте за 30о - 45о (Цвијић Ј., 1991).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слика 10 - Вулканска купа Тилва Њагра изнад Борског језера; Извор https://www.bor030.net/ 
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Крше Сатули представља изразиту вулканску купу, која се диже са благо затaлaсaне 

флувиоденудационе површи апсолутне висине између 380 и 400 m. Одликује се веома 

правилном симетричношћу. Изнад корита Злотске реке уздиже се до висине од око 190 m. 

Истакнут висински положај у рељефу последица је усецања Злотске реке. Стране вулканске 

купе Крше Сатули су стрме и незнатној мери еродиране. На њима нема већих jaруга и 

речних корита и долиница. Настала на раседу меридијанског правца пружања и налази се 

непосредно уз источни обод Кучаја. Како је ова планина изграђена од кречњака, нема већег 

површинског отицаја и стварања токова, те је вулканска купа засечена само са западне 

стране, којом тече Злотска река. 

Кумастакан, вулканска купа позната и под називом Тилва Кумастаку, налази се близу 

подножја Црног врха, недалеко од горњеr тока Злотске реке. Основна ове вулканске купе 

широка је 1 km, а релативна висина достиже 250 m у односу на поток Кумастакан. У грађи 

површинског дела ове вулканске купе истиче се дебели покривач од распаднутог туфозног 

материјала. Местимично, на њиховим источним падинама, запажају се окамењени 

клобуци некадашње кључале лаве. Купа Кумастакана као и већина осталих купа диже се са 

флувиоденудационе површи која у овом делу има висину од око 480 m. Идући од 

Кумастакана према југу, ка долини Црног Тимока, јавља се читав низ мањих купа и главица. 

Терена сличних овом нема не само у Србији, већ и на Балканском полуострву, те он 

заслужује посебну пажњу истраживача и може бити предмет посебне туристичке 

валоризације (Станковић С., 1993).  

3.3 КЛИМА 

Територија Борске општине представља један од најконтиненталнијих делове наше 

земље. Читава територија општине је смештена у долинско - котлинском и планинском 

простору источне Србије, у коме доминирају младе веначне планине. Клима Бора и његове 

околине у основи је умерено континентална са благим преласком у субпланинску. Она се 

одликује дугим, сувим и топлим летима, хладним и снежним зимама, као и јасно 

израженим прелазним годишњим добима, при чему је јесен толија и са мање падавина у 

односу на пролеће. Овакве климатске особине одређене су антициклоналним и 

циклоналним типовима времена. Ваздушне масе имају непосредан утицај не само на 

тренутно стање времена, већ и на климу овог региона. Захваљујући свом географском 

положају, наша земља а самим тим и територија општине Бор изложена је честим 

атмосферским поремећајима и променама, које условљавају ваздушне масе које имају 

различито пореклo и веома различите физичке особине. Територија општине Бор 

представља крај који је  потпуно отворен према пространој Влашкој низији, па су због тога 

овде јаче изражена ваздушна струјања из источног квадранта. 
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3.3.1 Температура ваздуха 

Температура ваздуха, као један од најзначајнијих климатски елеменат, бележи се на 

само једној метеоролошкој станици у општини Бор (метероролошкој станици Црни врх). 

Средње месечне температуре ваздуха у општини, нарочито у њеном планинском простору, 

негативне су у јануару и фебруару, а позитивне у осталим месецима. Температуре ваздуха 

једнаке и више од 0оС у равничарским деловима општине Бор трају 300 дана годишње, на 

побрђу 280 дана годишње док на највишим планинама, какве су Стол, Кучај, Велики крш, 

Мали крш и Црни врх, 260 дана годишње. Температуре ваздуха више од 0оС у Бору и 

непросредној околни, почињу око 20. фебруара и завршавају се тек средином децембра. 

За разлику од тога, у планинском делу општине, ове температуре почињу око првог марта 

и завршавају се почетком децембра. Температуре ваздуха једнаке и више од 10оС у 

равничарском делу општине јављају се током 200 дана у години, на побрђу 180 дана у 

години и на планинама 160 дана у години. Период са температурама наздуха изнад 10°С у 

Бору почиње треће декаде априла и траје до средине новембра, а у вишим планинским 

пространствима средином маја и траје до почетка новембра. Температуре ваздуха једнаке 

и више од 15оС у нижим деловима општинске територије јављају се током 140 дана 

годишње и са порастом надморске висине ка планинама смањују на 120, односно 100. 

Овакве температурне вредности ваздуха у околини Бора почињу средином маја и 

одржавају се до средине септембра, а у његовом планинском окружењу јављају се тек 

почетком јуна и трају до отприлике десетог септембра.  

Табела 1 - Средње месечне и годишња температура ваздуха (°C) на метеоролошкој станици Црни врх у 

периоду од 1991 до 2019. године.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-3,3 -2,3 1,4 6,8 11,7 15,4 17,4 17,8 12,6 7,5 2,2 -1,9 7,1 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије  

 

Слика 11 - Збир средњих месечних сума падавина у општини Бор. Подаци узети за период од 1991. до 2019. године на 

метеоролошкој станици Црни врх 
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Вишегодишњи просечан број летњих дана у којима је температура ваздуха изнад 

25оС, у најнижим деловима терена износи 80, на побрђу 60 и на највишим деловима 

планина само 20 током године. Тропских дана, који су означени температуром ваздуха 

вишом од 30°С, у Бору и равничарским теренима, током године има 20, на побрђу око 

Брестовачке бање 10, док се у високом планинском делу општинске територије готово 

никада не јављају.  

3.3.2 Облачност 

Континенталност источне Србије, а самим тим и територије општине Бор, 

карактерише релативно мала облачност. Годишни просек је 6 десетина неба прекривених 

облацима. Највећа облачност је у новембру 7,2 и повећава се од нижих ка вишим деловима 

терена. За разлику од тога, најмања годишња облачност је у августу (3,9) и готово је иста у 

свим деловима општине. Облачност над Бором до извесне мере повећавају индустријски 

гасови, испарења и прашина, која се испуштају у атмосферу. То утиче на повећану честину 

градске магле, која се, када су температуре ваздуха ниске и када нема ветра, одржава по 

неколико дана. Пресечан годишњи број дана са маглом је 22. Месец са највећим бројем 

дана са појавом магле је октобар, а месец са најмањим бројем дана са маглом је август. 

 
Табела 2 - Средње месечне и средња годишња вредност облачноси изражена у десетнама на метеоролошкој 

станици Црни врх у периоду 1991 до 2019. године. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

7,1 6,9 6,4 6,2 5,9 5,1 4,3 3,9 5,3 6,2 7,2 7 6,0 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије;  

Број облачних дана, под којима подразумевамо оне у којима је више од 8 десетина 

неба покривено облацима, током године је преко 115. Највише облачних дана има у 

новембру и децембру (по 16), а најмање у јулу и августу (мање од 3). 

3.3.3 Инсолација 

Директно Сунчево зрачење на хоризонталној површини назива се осунчаност или 

инсолација. Годишња вредност инсолације у овом крају износи око 2000 часова, са 

средњим дневним трајањем од преко 5 часова.  

Табела 3 - Средње месечне и средња годишња вредност инсолације изражена у h на метеоролошкој 

станици Црни врх у периоду од 1991 до 2019. године.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

84,3 92,1 147,7 179,1 219,8 261,4 295,6 283,9 196,9 143,3 85,7 74,6 2064,4 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије;  
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Најдуже трајање осунчавања је у јулу месецу, у вредности од преко 300 часова, 

односно са средњим дневним трајањем од око 10 часова. Идући ка зимским месецима 

трајање осунчавања опада, тако да у децембру достиже најмању вредност од око 60 

часова, односно свега 1,9 часа по дану. Пролећни месеци су у просеку са нешто дужим 

трајањем осунчавања од јесењих. 

3.3.4 Релативна влажност ваздуха 

Облачност је директно пропорционална релативној влажности ваздуха. С обзиром 

на велику удаљеност од основних извора влаге, какви су океани и мора, Бор и његова 

околина имају малу релативну влажност ваздуха, што потврђује континенталност 

поднебља. Средња годишња релативна влажност ваздуха у Бору изражена у процентима 

износи 78%. Најмања је у јулу (71%) и августу (69%), а највећа у децембру и новембру (85 – 

86%). Пролећни месеци могу имати веће вреднсти релативне влажности ваздуха од 

јесењих, а планински шумски терени од равничарских и травнатих. 

Табела 4 - Средње месечне и средња годишња вредности ваздушног притиска у % на метеоролошкој 

станици Црни врх у периоду од 1991 до 2019. године.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

85 84 78 73 75 76 71 69 76 83 85 86 78 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије;  

3.3.5 Ваздушни притисак 

Табела 5 - Средње месечне и средња годишња вредности ваздушног притиска у mb на метеоролошкој 

станици Црни врх у периоду од 1991 до 2019. године.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

896,8 895,8 895,7 895,6 897,1 898,7 899,1 898,6 900 900,3 898,1 897,9 897,8 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије;  

3.3.6 Падавине 

Падавине представљају директну последицу релативне и апсолутне влажности 

ваздуха, температуре росне тачке, количине аеросола у ваздуху као и кретања ваздушних 

маса, односно, циклонске активности у нижим слојевима земљине атмосфере. Највећа 

количина падавина током године излучује се у месецу јуну и мају, а најмања у јануару и 

фебруару. Бор и село Танда приме нешто мање од 700 mm воденог талога у току године, 

док село Злот и Брестовачка бања приме нешто више од 700 mm падавина годишње. У 

хладнијој половини године (октобар - март) у нижим деловима општине излучи се око 350 

mm падавина, на средњим висинама 450 mm и у вишим деловима општине 500. У топлијој 

половини године (април - септембар) у нижим деловима општинске територије падне 300 

mm кише, у средњим деловима 350 mm и у вишим 450 mm. Просечан број дана са висином 
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падавина које су веће од 1 mm, у најнижим деловима територије општине Бор износи 80, а 

у највишим деловима 100. Просечан број дана у којима се излучи више од 10 mm, у нижим 

деловима општинске територије је 25, а у вишим 35. Јаких падавина, већих од 30 mm, у 

равничарском терену има 20 а у планинском 40. Просечан број дана са висином падавина 

које су веће од 50 mm током године у Бору и његовој околини је само 5, док на планини 

Стол, Кучају и Црном врху око 20. Плувиометријски режим, уз велико испаравање, јасно 

потврђује континенталност климата Бора и околине. Део источне Србије, тачније њен 

карпатско - балкански простор, заједно са Бором и његовом околином, добија између 200 

и 300 милиметара падавина мање од  вишегодишњег републичког просека. 

Табела 6 - Средње месечне и средња годишња вредности падавина у mm на метеоролошкој станици Црни 

врх у периоду од 1991 до 2019. године.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

50,4 46,1 51,5 72,1 86,8 84,9 67,1 66,4 73,1 76,1 62,1 59,1 795,9 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије;  

За општину Бор карактеристично је да се знатна количина падавина током зимских 

месеци излучи у виду снега. У просеку датум падања првог снега у Бору је 1. децембар, а 

на планинама у околини Бора 15. новембар. Просечан датум последњег снега у Бору је 15. 

април, а у планинском делу општине 1. мај. Просечан годишњи број дана са снежним 

покривачем који има дебљину већу од 1 cm у нижим деловима општине је 60, а у 

планинском простору 90. Снежног покривача дебљине 10 и више cm у равници има 30 дана 

годишње, а у планинском простору 40. Снег дебљине веће од 50 cm у Бору се одржава само 

током 5 дана у години, док га у планинама има око 20 дана и то најчешће на прелазу из 

јануара у фебруар. Снег може представљати сметњу за нормално одвијање саобраћаја 

преко превоја на Црном врху, али са друге стране он  представља и погодност за зимске 

спортове на уређеним теренима ове планине. 

 

 

Слика 12 - Средње месечне вредности падавина у mm на метеоролошкој станици Црни врх у периоду од 1991 до 2019. 
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3.3.7 Ветар 

Бор и његова околина налази се у области релативно велике годишње честине 

ветрова. Територија општине налази се на удару кошаве а орографија овог краја условљава 

дневну смену ветрова (даника и ноћника). Подручје општине налази се у области 

доминације ветрова који долазе из северног и источног квадранта. Ветрови из северног 

правца показују већу честину у летњој половини године, док ветрови са истока показују 

већу честину у зимској половини године. Највећу честину током године показује ветар из 

северозападног правца, на који од укупне годишње честине свих ветрова долази преко 30 

процената.4 Ветар из источног квадранта показује своју највећу честину у прелазним 

годишњим добима али и преко зиме. Иако су ветрови у Бору и његовој околини доста чести, 

јачина ових ветрова је најчешће мала, до умерена. Јачина ветрова није у потпуности 

пропорционална честини праваца ветрова али је ипак највећа из северозападног и 

источног правца. Од осталих ветрова нешто већу јачину показују ветрови који долазе из 

северног и југоисточног правца, док је најмање јачине југозападни ветар, који је и најређи.  

Из низа вишегодишњих осматрања ветрова на територији општине Бор, могао би се 

констатовати мали број дана са јаким ветром јачине ≥ 6 по Бофоровој скали, а још мањи са 

олујним ветром јачине ≥ 8 по Бофору. Они се најчешће јављају у периоду од марта до 

новембра, са највећом честином у месецу марту и априлу, а затим и у јуну. Јаки олујни 

ветрови који дувају у марту и априлу углавном дувају из источног правца.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13 - Ружа ветрова у општини Бор; Извор www.mdinstitut.co.rs 

 

                                                             
4 Група аутора ( 1975. ): Бор и околина – Природни услови, становништво, економски и друштвени развој, Скупштина општине Бор и 

Музеј рударства и металургије у Бору, Бор  

 
5 Група аутора ( 1975. ): Бор и околина – Природни услови, становништво, економски и друштвени развој, Скупштина општине Бор и 

Музеј рударства и металургије у Бору, Бор 
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3.4 ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

Педолошки састав општине Бор доста је хетероген, с обзиром на различите чиниоце 

образовања земљишта (геолошка подлога, климатске карактеристике, рељеф, 

хидрографија, утицај човека). Неки од најдоминантнијих типови су смеђа кисела земљишта, 

углавном их има у селима Брестовцу, Кривељу, Горњану, Танди, Луки, затим смонице, њих 

налазимо у Метовници, Слатини и Шарбановцу. На територији општине срећемо и 

рендзине. Овај тип земљишта заступљен је у атару села Злот као и на малој површини 

алувијалног земљишта поред Тимока и других водотокова. На малом делу општине 

срећемо и псеудоглеј (Танда, Злот). Свако издвојено земљиште има своје морфолошке, 

физичке, хемијске и биолошке и друге особине, као и одређену производну способност. 

Сва земљишта која се налазе на територији општине сврстана су у четири велике групе, 

генентички везане за разне подлоге, а налазе се на различитим облицима рељефа и 

различито се искоришћавају. То су: 1. cмoница са разним подтиповима, по настанку 

везана за неогене седименте и андезит, 2. кисело смеђе земљиште, образовано на 

андезиту, граниту, габру, шкриљцима и другим силикатним подлогама, 3. рендзине и смеђе 

земљиште на кречњацима и 4. наносна земљишта дуж речних водотока и на 

нагибима. Сва ова земљишта налазе се у издвојеним деловима Бора. Она се налазе на 

различитим надморским висинама и у неједнаким климатским зонама и као таква она се 

разликују морфолошки, по начину искоришћавања а са тим у вези и по значају за 

пољопривреду и шумарство (Група аутора, 1975.). 

Смоница представља најважније земљиште за пољопривреду околине Бора. Њу 

налазимо у атарима Злота, Брестовца, Шарбановца, Метовнице, Оштреља и Слатине и то у 

оним деловима где је пољопривреда најразвијенија и где се налазе насеља. На овим 

теренима смоница заузима заравњене и брежуљкасте пределе, на надморској висини 260 

- 400 m. У подлози има неогене седименте, али се среће и на андезиту. Смоница је дубоко 

и доста глиновито земљиште, већином црне боје, тешка је за обраду, али погодна за 

кукуруз, пшеницу, легуминозе, а од воћака за шљиву и јабуку. У поређену са другим 

земљама, смоница се убраја у плодна, или средње плодна земљишта, а у околини Бора 

она, ипак, чини најбоље пољопривредно земљиште. Moћ акумулције воде у смоници је 

доста велика, поготово када се упоређује се смеђим земљиштем у брдском и 

припланинском делу општине. Смоница у околини Бора увелико је оштећена за нормалну 

производњу и тиме је смањена њена производна вредост. То смањење производне 

вредности изазивали су тројаки процеси: 1. природни процеси, који су довели до 

оrајњичавања и нестанка црне боје, на једним и до испирања глине и укисељавања на 

другим теренима, 2. гасови из топионице који су повећали укисељавање, 3. појава ерозије 
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на нагибама, коју изазивају падавине, а укисељавање и оштећење од стране гасова је још 

више подстиче. 

Огајњачену смоницу имамо код Злота, Шарбановца и у долини Црног Тимока. Она 

заузима знатно мању површину од црне. Црну боју је изгубила, а профил све више осваја 

смеђа нијанса. У односу на црну смоницу, огајњачена има нешто смањену производну 

вредност. Код ове смонице испирање глине је изражено, а заједно са киселошћу чини је 

производно мање важнијом од огајњачене. На појединим теренима сумпордиоксид може 

још више појача њену киселост. Без обзира на наведене процесе, смоница остаје главно 

производно земљиште околине Бора.  

Смеђе земљиште формирано на андезиту, граниту, шкриљцима, гарбу и другим 

подлогама заузима највећу површину општинске територије. Смеђе земљиште срећемо 

око Брестовачке бање, Доње Беле Реке, Кривеља, Луке, Танде, Горњана и у правцу Црног 

врха. Најчешће се налази на нагибима, или на гребенима, између потока и речица. Спада у 

плитко, или средње дубоко земљиште (20 - 50 cm). Има иловаст састав и смеђу боју. 

Образује се најчешће у шумама. Ово земљиште је у већој мери кисело, са малом 

способношћу акумулације воде и подложно је ерозији  свуда где има нагиба и где се срећу 

њиве, или где је шума проређена. Производна вредност овог типа земљишта је у знатној 

мери мања од смонице. Земљиште је погодно за шуму, па и ливаде, а знатно мање за њиве. 

Ипак, на овом земљишту пшеница, овас, пасуљ и друге културе појединих година дају 

добре приносе. Овај тип земљишта најмање је погодан за гајење кукуруза обзиром да под 

овом културом земљиште брзо еродира. На смеђем земљишту под проређеном храстовом 

шумом могу се срести бројне вододерине које су на извесним местема избраздале читаве 

нагибе. На њивама се, опет, често запажа површинско спирање, које још више смањује 

плодност овог типа земљишта. 

На кречњаку који налазимо око Злотске пећине, Великог крша и на другим 

кречњачким теренима срећу се: 1. плитка црна рендзина на пашњацима, 2. смеђе 

земљиште, већином плитко и неутралне реакције, под шумом и 3. голи крш без 

земљишта и вегетације. Производна вредност овог земљишта на кречњаку је смањена у 

односу на смеђе земљиште на андезиту и другим седиментним стенама. Ово долази отуда 

што је земљиште плитко, има јако малу моћ акумулације воде. То су разлози да на овом 

земљишту има мало њива. Земљиште на кречњаку је, такође, подложно ерозији, нарочито 

на местима где је вегетација проређена. На овом земљишту можемо наћи добре, средње 

добре и лоше шуме а исто важи и за пашњаке, односно ливаде. Сталних насеља на овом 

земљишту нема и неће их бити ни убудуће, уколико се не би подигли објекти намењени у 

туристичке и рекреативне сврхе Злотске пећине и Великог крша.  
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Све долине дуж река и водотока на терену шире околине Бора су релативно уске и 

води у њима тече брзо. То је разлог због кога се среће веома мало наносног земљишта, а и 

тамо где га има преовлађује груб састав. Наносно земљиште се среће дуж Црног Тимока, 

Злотске реке, дуж Борске и Слатинске реке и између села Луке и Доње Беле Реке. 

Делувијални нанос среће се местимично, већином у зони смeђег кисело земљишта, где је 

изражена појачана ерозија. Делувијум на нагибима није стабилно земљиште и вода га лако 

односи, као што га ствара. (Група аутора, 1975). 

 
                       
                                                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слике 14 и 15 - Наноси. Кривељска (лево) и Борска река (фото: Ковачевић В.), jедне од најзагађенијих река у Европи; 
Извор https://www.mc.kcbor.net/tag/kriveljska-reka;  

                                                          

Знатна површина овог земљишта се односи на cмoницу као најплодније земљиште 

у околини града Бора. Друге површине односе се на смеђе земљиште око града и у правцу 

Кривеља и Доње Беле Реке. Узимајући у обзир разне критеријуме и смањен принос 

култура, у мало оштећене површине убрајане су оне где је вредност земљишта смањена до 

25 одсто, у средње оштећене, када је вредност смањена на 25 - 50 одсто, и код великог 

оштећења вредност земљишта смањена је од 50 - 100 процената. Мало оштећене 

површине можемо наћи у периферном делу борског простора, где дим негативно не утиче 

на земљиште. Подизањем високих димњака зона оштећења је знатно проширена, тако да 

се утицај дима повремено запажа код Борског језера, у атару Метовнице, а повремено чак 

и код Горњана. Критеријуми за средње оштећена земљишта били су повећана киселост и 

погоршана структура земљишта, као и смањен принос изазван тим процесима.  

3.5 ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

Територија општине Бор, иако је реч о релативно малом простору, се одликује 

великим бројем биљних и животињских врста. Истичу се висови Црног врха, Стола, ловиште 

Дабушница. Најбоље очуване и најзаступљеније су шуме букве, које имају и највећи значај. 
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Има их на нижим планинским косама и заравнима и то на кречњачкој и силикатној подлози. 

На овој територији постоје и ниске шуме грабића и јоргована, као и шума грабића са 

мечијом леском, која је углавном реликтна, јер се у њој срећу врсте велике старости. 

Посебно је интересантна музејска врста јоргована (лат. Suringa vulgaris). За ниже шумске 

појасеве, карактеристичне су шуме храста сладуна и цера, које могу бити чисте или са 

грабићем. Ове су шумске врсте највише крчене и ретко су сачувани делови између њива и 

воћњака или на планинским косама. На територији општине Бор јављају се и јела и црни 

бор (око Злота), смрека (на Столу и Великом кршу), руј (на Кучају и Столу), багрем (око 

сеоских насеља), врба (око река и потока) и друге врсте. На Малинику, делу Кучаја среће се 

Erusimum comatum Pancic, ендемична биљна врста централног Балкана. Ту је и Geniste 

subcarpitut Pancic, која је овде први пут пронађена и представљена јавности. На Великом 

Кршу је пронађена грисебахова љубичица, које има још само на Ртњу и Сувој планини. 

Поред разноврсних шума, заступљена је и травната вегетација пашњака и ливада и 

десетине биљака које човек узгаја за своје потребе. Један од најзначајнијих центара 

диверзитета биљака и дрвећа на Балкану је кањон Лазареве реке. У њему је регистровано 

преко 720 врсти биљака, што представља 20% флоре Србије и 11% флоре Балкана. Он  

представља станиште 57 ендемичних врста и 50 реликтних, које своје порекло воде из 

различитих геолошких периода. На Малинику заступљена је шумска заједница букве са 

папратима и тисом са највећом запремином дрвне масе у Србији. Старост ове шуме се 

процењује на око 180 година.6 

 Многе од поменутих биљних врста су одавно познате научном свету Европе али и 

ван ње и као такве представљају значајно природно благо које по сваку цену треба сачувати 

и оставити га будућим генерацијама. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Слика 16 - Српска рамонда (lat. Ramonda serbica), ендемит Лазаревог кањона; Извор  
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ramonda_serbica 

                                                             
6 http://tobor.rs/nesto-vise-o-boru/flora-i-fauna/ 
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

Начин постанка рељефа, његова еволуција, геолошки састав заједно са климатским 

особеностима, педолошким саставом тла и вегетацијом, одређују хидролошке 

карактеристике територије општине Бор. Најзначајнији хидролошки објекат је Борско 

језеро, а многобројне подземне воде, извори, врела, површински речни токови, 

термоминерални извори Брестовачке бање дају околини Бора препознатљиве 

карактеристике. Oне знатним делом проистичу из сложених односа вододржљивих и 

кречњачких стена и терена, постојања вулканских творевина, наслага кварцног песка, 

делувијалних и алувијалних наноса, различитих типова земљишта, биљних заједница, 

неподударања хидрографског са орографским развођем, климе, као и од људске 

делатности (Станковић С., 1993). 

Хидролошки проблеми на простору општине Бор су разноврсни и веома сложени. У 

борским рудницима свакога дана се води борба за одстрањивање продземних и 

површинских вода из јамских и површинских рударских постројења како би се омогућила 

што безбеднија и несметана експлоатација руда али и како би се побољшали услови рада 

при експлоатацији лежишта. Са друге стране, јављају се и сложени проблеми везани за 

истраживање самих изворишта, из којих би се евентуално могла добијати квалитетна вода 

у довољним количинама за снабдевање насеља и индустријских постројења која се налазе 

на територији општине Бор. Снабдевање водом самог града врши се из крашких врела која 

се налазе у атирима села Доња Бела Река и Злота, као и водом из Борског језера. За 

хидрогеолошке прилике општине Бор од посебног су значаја климатске прилике, рељеф 

терена, односно његова разуђeност, вегетација, геолошки састав, тектонске прилике, итд. 

Како се неки од наведених чинилаца споро мењају у току времена (нпр. геолошки састав 

терена), а други се мењају временски и просторно, то ће и хидрогеолошке прилике бити 

различите на појединим деловима терена и захтевати посебно проучавање. У широј 

околини Бора постоје и извори минералних вода и њихова рационална експлоатација још 

није адекватно решена. Оне потенцијално представљају велико богатство овог краја и 

последњих година добијају све већи друштвени значај.  

4.1 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

За акумулацију подземних вода, њихову количину и квалитет, свакако да највећу 

улогу имају геолошки састав терена и хидрогеолошке структуре. Бор се налази готово у 

средини великог Тимочког ровсинклинаријума, који је изграђен од вулканских али и 

седиментних стена док му је обод изграђен од кречњачких стена. Наведене стене имају 

различиту водопропустивост и различито се односе према води. За простране терене 

Кучаја, Дубашнице, Великог крша, Малог крша и Стола, који су изграђени од кречњака, и 
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који припадају водопропустљивим стенама, њихова основна хидрографска одлика је 

безводност на површини али  обиље воде у системима подземних пукотина и канала. На 

местима где их пресеца топографска површина ови терени дају воду повременим, 

периодским и сталним изворима и врелима. Посебно је карактеристично да се на изразито 

безводној површи Дубашнице, дуж њеног западног обода јављају понори, а у њеном 

источном подножју слабија и јача периодска и стална врела. Од групе Бељанских врела, 

водом су издашнија Злотска врела. Од воде ових врела настаје Злотска река, која је сталан 

водени ток и припада сливу реке Тимок. Део воде Злотских врела користи се за побољшање 

водног биланса Борског језера, у које се уводи системом цеви и канала.  

Карпатобалканиди источне Србије представљају део пространог алпског планинског 

лука, јединствене геолошке структуре која се протеже кроз средњу и јужну Европу. Основно 

хидрогеолошко обележје ове геотектонске јединице, поред разноврсног 

литостратиграфског састава и сложеног структурног склопа, дају многобројне масе јурских 

и кредних кречњака. Кречњаци су тектонски веома оштећени и захваћени интензивним 

карстним процесом, па претстављају изразито пропусну средину. У њима су формиране 

разбијене издани, које се празне преко бројних карстних врела. Слично Динаридима, 

изданци подземних вода су везани за контакте одређене кречњачке масе са блиском 

баријером (дренажном базом) и представљају главна изворишта за снабдевање највећег 

постотка становништва овог региона (Коматина М., 2016). 

Кречњачки терени планина Великог крша, Малог крша и Стола, хране водом 

неколико јаких крашких врела у планинском подножју. Највећу издашност имају врела у 

селу Доња Бела Река. Вода која нестаје у понору Војала, појављује се поново на Великом 

Бељевском врелу и Малом Бељевском врелу, истичући из кратхих пећина. Поред ових 

постоје још три врела. Вода која се губи у понору реке Демизлока, после подземног тока, 

појављује се на врелима испод Лазареве пећине, ка којима се стиче и вода из понора 

Микуљске реке. 

Карсни извори - Од стена, у којима преовлађује шупљикава порозност, највеће 

пространство заузимају кречњаци, који изграђују сам обод тектонског рова. Они су 

изузетно водопропустиви, дубоко карстификовани. На површини, је развијен типичан 

рељеф крашких терена, а у дубљим деловима се налазе канали, јаме и пећине, које 

представљају путеве и резервоаре за акумулацију подземне воде. У овим кречњацима 

формира се крашка издан, која се добро храни водом и може бити веома је издашна. Из 

ње се хране водом извори, као што је Злотско врело са 300 l/s, врела у долини Злотске реке 

и Рогожин потока, као извори Миланић, Рнић, Гаура Мика, Гаура Бурћи, врело Бигар и др. 

Сви ови извори предвиђени су, а неки већ и каптирани, за снабдевање Бора и околине 

водом. Кречњачки обод који се налази северно од Црног врха представља инфилтрациону 

зону, односно ту се налазе понори реке Ваља стрж и многих других. Воде ових река хране 
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карсну издан, која се налази на дубини, испод речног корита. Из ове издани храни се и 

познато Жагубичко врело са издашношћy и преко 6 m3 воде у секунди.  На источном ободу, 

у зони Великог крша и Стола, такође је развијен крас. Крашке издани, које су формиране у 

кречњацима, доста су простране и издашне. Из њих се хране крашка врела, као што су 

врела у селу Доња Бела Река. Једно од ових каптирано је за пијаћу воду Бора. Испод села 

Доња Бела Река, на левој обали реке, налази се разбијено извориште другог крашког врела, 

које даје укупно око 20 l/s у минимуму, при чему је температура воде на једном извору 

15°C, а на другом 1°C. Очигледно је да извор даје воду повишене температуре. То су улазни 

и гравитациони извори. Воде ових врела по хемијском саставу хидрокарбонатне калцијске 

групе, исто као што су и остали крашки извори. 

Прихрањивање карстних издани врши се инфилтрацијом атмосферског талога и 

вода површинских токова. Главнина годишњих атмосферских падавина, које за територију 

источне Србије у просеку износе 731 mm, инфилтрира се у пропусну кречњачку средину. 

Може се проценити да инфилтрација падавина по простору варира од 55 до 75%; врло 

висока је на оголићеним карстним површинама, док је на пошумљеним теренима осетно 

слабије изражена. Генерално, најинтензивније прихрањивање карстне издани одвија се 

крајем зиме и током пролећних месеци, у периодима отапања снежног покривача 

(Коматина М., 2016). 

Све наведене карсне зоне и извори представљају посебно интересите објекте за 

даље испитивање и проучавање режима у циљу коришћена подземних вода за потребе 

водоснабдевања насеља и индустрије. 

Пукотинске издани - У стенама шире околине града Бора углавном преовлађује 

пукотинска порозност. Карактер испуцалости андензитских масива види се на усецима 

потока, где је растресити материјал еродиран а стена остала гола. Андезити могу бити 

веома распаднути и испресецани пукотинама, типа лептоклаза и системима дијаклаза а 

често се могу наћи и раседи.  

Пукотинска издан зависи од величине пукотина и од њихове међусобне 

повезаности. У кртим стенама, под дејством тектонских покрета, стварају се дубоке и честе 

пукотине које су често добро међусобом повезане. Та повезаност омогућава добро кретање 

воде  по пукотинама и издан може да буде рапрострањенија. Дубина до које се вода може 

наћи у једном масиву испресецаном пукотинама зависи од система и карактера самих 

пукотина. Вода која се креће по пукотинама у току дугог временског периода таложи по 

пукотинама минералне материје и на тај начин смањује њихов капацитет, што наравно 

утиче на смањење колектора, односно резервоара, а у крајњој линији и на пукотинску 

издан (Милојевић Н., 1967). 
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Hиво ових издани уме да варира од неколико метара па до преко 130 m испод 

површине терена, што је констатовано у зони брда Тилви Њагра и Тилва Кумустаку. Дубина 

нивоа издани најчешће износи 10 - 15 метара од површине терена. Дуж раседних зона 

подземна вода може да продре и до неколико стотина метара у дубину. Квалитет воде у 

овој зони директно је зависан од утицаја стена кроз које пролази и интензитета 

водозамене. Издани су формиране у отвореним хидрогеолошким структурама, где се врши 

интензивна водозамена. Из стена се испирају лако растворљиве честице и због тога су 

подземне воде, углавом, мало минерализоване, хидрокарбонатне, калијске групе. 

Изузетак чине воде које се формирају у зонама орудњења, или њихових ореола. Под 

дејством оксида и сулфида у овим зонама формирају се воде сулфатне класе, калцијске 

групе. Овакву воду даје један од извора на југозападним падинма врха Тилва Kумустаку. 

Сличне воде сулфатне класе налазе се у сливу реке Ваља стрж, затим у сливу реке Липа, у 

околини рудника Велики Кривељ и у Борском руднику. У самом Борском руднику вода 

избија из андезитских пукотина на више хоризоната. Ови јамски извори имају издашност 

од 0,08-3,5 l/s (Група аутора, 1975). 

Укупно дотицање воде у јамске просторије износи и до преко 67 l/s, али у току 

године варира најчешће од 44 до 52 l/s. Вода је минерализације од 0,12 - 1,40 gr/l, а 

најчешће варира од 0,4 - 0,5 gr/l. Воде су киселог карактера са pH вредностима од 2,6 - 4,6, 

а има их и са рН од 0,8 - 2,2. На неким изворима воде имају рН од 5 - 7,5. Очигледно да 

орудњење има интензиван утицај на киселост подземних вода. Слични су типови вода у 

зони Крвељског рудника. Укупни прилив воде у току 1970. године износио је око 10,25 l/s. 

Вода је, углавном, сулфатне класе, калцијске групе, са рН од 3 - 5,5. Температура воде на 

појединим пукотинским изворима у јами и варира од 10,0 - 13оC . Очигледно је да у широј 

околини Бора, у зависности од геолошког састава терена, хидрогеолошке структуре и 

степена орудњености појединих зона, могу да се формирају подземне воде 

хидрокарбонатне класе, калцијске групе које преовлађују, са температурама од 8 - 12 оC са 

pH вредностима од 6,5 - 7,5. Воде сулфатне класе имају знато мање простирање. Јављају се 

у зонама орудњења и њихових ореола и pH вредност ових вода је испод 6,5. Температуре 

су различите, али су најчешће између 10 и 13оC. Извори, који се хране водом из ових 

пукотинских издани, мале су издашности те не представљају интересантне објекте за 

каптирање и снабдевање водом већих насеља, већ само појединих домаћинстава. 

Фреатске издани - Подземне воде у стенама се интергрануларном поразношћу, 

везне су углавном, за пескове и шљункове, који се јављају у алувијалним равницама потока 

и река. У зонама где је алувијали нанос од грубозрног материјала (крупан шљунак и 

грубозрни песак), подземне воде се добро хране падавинама, а у зонама где је остварена 

хидрауличка веза између нивоа река и нивоа издани, издан се храни и речном водом у 

периоду негативне фазе односа нивоа реке и издани. Према томе, издашност ових издани 
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и квалитет воде варира у широким границама у зависности од конкретних хидрогеолошких 

услова. Beћи значај за експлоатацију воде, за потребе водоснабдевања ове издани до сада 

нису имале и потребно је детаљније их проучити (Група аутора, 1975).  

4.1.1 Термоминерални извори 

Као последица вулканске активности и интензивног раседања старих копнених маса 

у време набирања веначних планина на подручју Србије јављају се многобројни извори 

топле и минералне воде. Површинске воде понирањем у дубину растварају минералне 

материје, а у зависности од дубине које досежу, могу се мање или више загрејати. Загрејане 

и обогаћене минералним састојцима, ове подземне воде се под притиском појављују на 

површини.  

Минералне воде - У овој области постоје појаве минералних вода, од којих се неке 

и користе. Од свих појава треба истаћи минералне изворе Брестовачке и Шарбановачке 

бање. Термоминералне воде Брестовачке бање користе се интензивно у терапеутске сврхе, 

нарочито преко лета. Постоје добри услови да се извори боље уреде и још рационалније 

користе (Група аутора, 1975).  

4.1.2 Брестовачка бања  

Од великог значаја на територији општине Бор су термоминерални извори 

Брестовачке бање, која има значајну балнеолошку функцију.  После 1833. и делимичним 

ослобађањем турске власти данашња околина Бора заједно са Брестовачком бањом се 

прикључује земљи матици. Бања се налази на 330 метара надморске висине, 6 km 

северозападно од села Брестовца, а 10 km јужно од Бора и 12 km северно од Злота и чувене 

Злотске пећине, на сутоку потока Пујице и Црновршке реке у Бањску реку, која код села 

Метовнице утиче у Црни Тимок. Основана 1835. године и имала је специфичан развој, 

карактеристичан по више фаза успона и стагнације.  

Брестовачка бања има десет извора термоминералне воде. Већина ових извора је 

мале издашности. Њихова температура се креће у распону од 2 до 41оC. У води извора 

Брестовачке бање, који припадају хомеотермама и хипотермама, се налазе елементи попут 

калијума, калцијума, натријума, магнезијума, оксида гвожђа, оксида алуминијума, 

силицијуми, хлора, јода, угљене киселине, брома, фосфата, нитрата, мангална, цика, 

флуора и других састојака. Лековита својства заснивају се на микроелементима калијума, 

флуора, литијума, рубидијума, кобалта, бакра и фестрата, као и на незнатној благој 

радиоактивности, која потиче од елемената урана, радијума и радона. У погледу настанка, 

минералне воде Брестовачке бање се могу дефинисати као инфилтрационе, с тим што се 

претпоставља да садрже и мање количине јувенилне воде. Јувенилну воду треба довести у 

везу са дацитско - андезитским вулканизамом овог краја Србије. С обзиром да се 
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минерална вода не јавља у виду површинске акумулације, не претпоставља се да се она 

значајније меша са атмосферским водама. Самим тим ни разблаживање минералне воде 

на малопре поменути начин не може да дође до изражаја. Температура воде као и њене 

хемијске особине чине воде Брестовачке бање погодним за лечење обољења мишића, 

костију, зглобова, коже, последица повреда, опште исцрпљености организма и 

рехабилитације после болничког лечења.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Слика 17 - Брестовачка бања; Извор https://borskojezero.info 
 

4.1.3 Шарбановачка бања 

Мање познати и деценијама запостављени су термоминерали извори који се налазе 

у селу Шарбановац. Ови извори се налазе у великој области еруптивних стена (претежно 

андезита) и они пуне басен Црне Реке. Извори избијају у реду, уздуж пукотина у андезиту, 

на дужини од око 200 метара. У самом селу постоје два извора: горњи извор (испод кога су 

направљене зграде и две каде) и доњи извор. Испод њих има неколико мањих извора са 

млаком водом. Температура горњег извора је 30оC , а доњег 29оC. Количина воде у горњем 

извору је 13,5, а у доњем 95 литара у минуту. Ако би се прикупили и околни мали извори 

воде, укупна издашност свих извора износила би око 120 литара у минуту. По температури 

воде извори ове бање припадају групи хипотерми. По хемијским и балнеолошким 

ознакама су сумпровите индефернтне воде. Лековитост ових извора се заснива на 

садржајима микроелементи калијума, литијума, рубидијума, стронцијума, баријума, 

бакра, јода, фосфора као и нешто повећаном садржају флуора. Суви остатак достиже 0,319 

g/l, a pH вредност 8,4 што чини воду алкалном (Станковић С., 1993). 
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4.2 ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

На ширем подручју општине Бор нису се развили дужи, водом богатији а самим тим 

и економски значајнији водотокови. То је резултат знатне распрострањености кречњачких 

терена у којима је отицање воде подземно, као и знатне расчлањености рељефа, који је 

условио усмеравање водених токова ка Поречкој реци, Тимоку и Тисници (слив Млаве). 

Велики крш, Црн врх и Кучај представљају јако интересантна развођа. Од посебног значаја 

је Дубашница на којој се налази топографско развође краћих и дужих река понорница и оно 

се не поклапа са орографским развођем. Међу воденим токовима најзначајнија је Злотска 

река, чији је део воде посебно изграђеним системом канала и тунела преведен у Борско 

језеро ради побољшавања његовог водног биланса. На овој начин је извршена вештачка 

пиратерија, све у сливу Црног Тимока. 

4.2.1 Злотска река 

Злотска река је дугачка 32 km. Узводно од Злота, из правца запад - исток, скреће на 

југ, протиче поред села Сумраковац и наспрам села Савинац улива се у Црни Тимок на 

надморској висини од 184 m. Целим током Злотске реке, која пролази кроз Лазарев кањон 

и села Злот и Сумраковац, нема индустријских загађивача, тако да у њој живе пастрмке, 

које иначе не могу да опстану у загађеним воденим токовима. Један километар низводно 

од врела крај којег је саграђен привлачан мотел, у Злотску реку се улива 14,5 km дугачак 

поток Рогожин, који извире на источним падинама Великог крша. У рано пролеће, у време 

отапања снега и обилнијих киша, Злотској реци притиче и вода Лазареве реке, чији 

најнизводнији део долине представља 4,5 km дугачка и морфолошки интересантна 

кањонска  долина усечена између Малиника на југу и Стобора на северу. Лева страна 

кањона висока је до 350 метара, а десна до 500 метара. На неколико места ширина речног 

корита је само 3 до 4 метра. Како је уздужни профил речног корита неусаглашен, чести су 

брзаци и серије каскада, а има и делова са обурваним блоковима, који чине својеврсне 

природне мостове. Сличитих одлика, али мањих димензија, је и кањонска долина 

Микуљске реке, леве притоке Лазареве реке. Кањонска долина Микуљске реке, 

интересантне понорнице, дугачка је 1,5 километара и дубока 70 до 100 метара. Низводно 

од понора, вода површински тече само после наглог топљења снега. На овом простору 

истичу се још два водотока, позната по сликовитим кањонским долинама. Демизлок је 

десна притока Лазареве реке. Водом је богатија од Микуљске и Појенске реке. Кањонска 

долина Демизлока дугачка је 2 km, а дно речног корита је суво, јер се вода губи у понору на 

контакту шкриљаца и кречњака. Појенска река се улива у Демизлок и има воду у већем 

делу године. Кањонска долина ове реке је дубља у односу на Демизлок (Станковић С., 

1993).  
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4.2.2 Бањска река 

Бањска река  протиче кроз Брестовачку бању (по њој се назива и Бањски поток), 

Брестовац (по овом селу се и назива Брестовачка река) и Метовницу. Овај ток настаје од 

воде потока Ваља Жони и Марецове реке, на чијем је саставку подигнута брана Борског 

језера. Из језерa се у корито Бањске реке испушта законом предвиђен биолошки минимум 

воде, што значи да је протицај у односу на природни смањен. Низводно од Брестовачке 

бање, због пријема термоминералних вода, повишена је температура речне воде, те је 

процес еутрофизације убрзан. Бањска река је дугачка 24 километара, површина слива 

достиже 150 km2. Пре стварања Борског језера, просечан протицај на ушћу износио је 1,2 

m3/s (Станковић С., 1993).  

4.2.3 Црни Тимок 

Испод јужних падина планине Кучај, неделако од Кривог Вира, из три пећине извире 

река Црни Тимок. Вода на самом извору који се назива Пећура кристално је чиста и ледено 

хладна током целе године, па чак и у најврелијим летњим данима. Код саме пећине постоје 

остаци некадашње воденице. Вода на самом извору није дубока, али је веома хладна, због 

чега се евентуална авантура купања препоручује само онима у доброј кондицији. Црни 

Тимок, на свом путу ка ушћу, вијуга кроз три котлине и две клисуре, Јаблановачку и Баба 

Јоне. Река протиче најпре кроз Кривовирску котлину, на дужини од 9 km, а код села Лукова 

улази у Јабланичку клисуру. Она је усечена у кречњацима 380 - 400 m, дугачка је 20 km, и 

малог је просечног пада, само 5,5 промила. Кроз њу Црни Тимок тече у почетку готово 

праволинијски, а низводно од ушћа Радованске реке изразито меандрира. Пошто прими 

десну притоку Арнауту, спушта се у Сумраковачко - шарбановачку котлину дугу 21 km. У њој 

образује многе меандре и прихвата највећи број притока. Међу њима најзанчајније су 

Злотска, Шарбановачка, Валакоњска и Оснићка река. Низводно, Црни Тимок се пробија 

кроз 22,5 km дугачу клисуру Баба Јоне (Гавриловић Љ., 2002).  

Од извора до ушћа ова река дуга је 84 km. Највиши водостаји и највећи протицаји 

Црног Тимока и његових саставница су у априлу, а потом у марту, и потичу од отапања 

снежног покривача на планинама и пролећних киша. Најмањи протицаји су у августу и 

септембру и проузроковани су често дугим сушама. Ови водотоци припадају кишно - 

снежном водном режиму умереноконтиненталне варијанте. Воде у сливу Тимока користе 

се највише за наводњавање и снабдевање индустрије водом, нарочито у Бору који добија 

воду из Борског језера, док се становништво снабдева водоводском водом из каптираних 

крашких врела.  
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У Црни Тимок, на територији општине Бор, са леве стране, уливају се 14 km дугачка 

Јасенова река, која протиче кроз Шарбановац, Пундилов поток који је дугачак 7 km и Бањска 

река. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Слика 18 - Поглед ка Пећури; Извор https://www.glas-zajecara.com 

 

На територији општине Бор, истичу се још и Равна река са Лучком (дугачка 17 km), 

поток Сурдуп (8 km). Кривељска река (28 km) и Слатина или Борски поток (16 km). Од ових 

токова, који се спајају низводно од села Слатине и узводно од Proтине, настаје Црна река, 

која се улива у Тимок недалеко од Вражогрнца. Слично Бањској реци, на територији 

општине Бор, недалеко од села Кривељ, преграђена је Кривељска река и створено 

вештачко језеро запремине 15 000 000 m3 воде. Ова акумулација представља основу 

водоснабдевања рудника и флотације Кривељ. 

За реке општине Бор карактеристични су неуједначени водостаји и протицаји, 

неусаглашени уздужни профили, неуређена корита, повремени поплавни бујичин таласи, 

недовољна валоризација и све већи степен загађености воде. По томе се посебно истиче 

Слатина у коју се сливају отпадне воде рударских и индустријских објеката из Бора. Реч је о 

азоичном, потпуно загађеном и безживотном воденом току. ,,Велики Тимок“ (како га народ 

назива) после изливања канализације Зајечара и отпадних вода прехрамбене, кожарске, 

металопрерађивачке и текстилне идустрије има воду III класе до ушћа Слатинске или 

Борске реке. Она има потпуно деградирану воду, пуну сивог муља који сачињава најмање 

30% текуће масе. Када прими Борску реку и сам Велики Тимок има воду која се означава 

као деградирана (ван класе).  
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4.2.4 Борско језеро 

Борско језеро је вештачко језеро изграђено 1959. године подизањем бетонско - 

земљане бране и акумулацијом вода мањих околних река као што су Ваља Жони, Марецове 

и дела слива Злотске реке. Језеро се налази у подножју планине Црни врх и палеовулканске 

купе Тилва Њагре. Вода језера је примарно намењена индустријским погонима Рударско - 

топионичарског басена у Бору, али је убрзо по изградњи због природног окуржења, 

листопадних и четинарских шума, бројних рекреативних садржаја и близине граду постало 

главна дестинација за одмор и релаксацију не само Борана, већ и грађана читавог источног 

дела Србије. Узимајући у обзир да ниво воде језера није константан, у периоду 

максималног водостаја захвата површину од 30 хектара са максималном дубином од 52 

метра и запремином од око 12 милиона кубних метара воде. Врло јединствено, Борско 

језеро је једно од ретких вештачких језера које има врло разуђену обалу и недефинисан 

облик. Вода је чиста и бистра, планинска и у појединим деловима језера, готово исправна 

за пиће. Осим туристичког карактера, ово језеро је једна од омиљених дестинација 

спортских риболоваца које је врло лако запазити током целе године. Вода за купање је 

идеална у летњим месецима, када достиже и 25 степени, што свакодневно на обале језера 

привлачи више хиљада гостију. Због ниских температура које владају овим делом Србије 

током зиме, највећи део овог годишњег доба Борско језеро је делимично или потпуно 

прекривено ледом, а дебљина леда током хладнијих зима достиже и 30 центиметара. 

Велика потрошња воде за индустријске потребе РТБ Бор, често узрокује пад нивоа језера, 

због чега се по потреби активира слив воде из Злотске реке, како би се одржао ниво од око 

два метра испод преливне бране. У непосредној близини самог језера налази се једна од 

првих заштићених геолошких стаза у Србији која води од Бора до Борског језера, дужине 

15 километара, као и напуштена окна некадашњих рудника злата.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 19 - Борско језеро; Извор https://lepevesti.club/borsko-jezero/ 
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4.3 РЕЧНИ РЕЖИМ 

На територији општине Бор нема већих водотокова. Хидролошка осматрања врше 

се само на Злотској реци која припада сливу Црног Тимока. На хидролошкој станици Злот 

прва хидролошка осматрања започета су 1973. године.  

 
Табела 7 -  Општи подаци о водомерној станици Злот 
 

 
Река 

 
Хидролошка 

станица 

Површина 
слива х.с. 

(km²) 

Удаљеност 
х.с. од ушћа 

(km) 

 
Кота "0" 

(m) 

 
Мерење 
водостаја 

 
Мерење 

протицаја 

 
Злотска река 

 
Злот 

 
210 

 
13,5 

 
252,5 

 
1974. 

 
1973. 

 

 

4.3.1 Водостај и водостање 

Табела 8 - Средњи месечни и годишњи водостај (cm) Злотске реке за период од 1991. до 2019.  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

21 25 45 45 27 13 3 0,3 1 7 12 22 18 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 

Средњи годишњи водостај на хидролошкој станици Злот износи 18 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 20 - Средњи месечни водостаји (cm) Злотске реке на мерној станици Злот за период од 1991. до 2019. године 

 

Нивограм (слика бр.20) има максимум у пролеће, а минимум крајем лета и почетком 

јесени. Ниске воде јављају се нарочито током лета и у рану јесен. У том периоду је на готово 

свим рекама у Србији смањен водостај, мањи потоци често пресушују, а воде које се 

користе за наводњавање нема довољно. Крајем марта, почетком априла, често може доћи 

до изливања река и плављења околног земљишта услед наглог топљења снега и обилних 

пролећних киша. 
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Табела 9 - Апсулутни минималан и максималан водостај Злотске реке (cm), за период од 1991. до 2019. године  
 

Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

-11 06.07.2013. 224 31.07.2014. 235 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

Апсолутно минимални водостај на станици Злот у анализираном периоду забележен 

је 06.07.2013. године и износио је -11 cm. Апсолутно максимални водостај забележен је 

31.07.2014. године и износио је 224 cm. 

 

4.3.2 Протицај 

Табела 10 - Средњи месечни и годишњи протицај Злотске реке изражен у m³/s, период од 1991. До 2016.;  
 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Злот 2,66 3,31 7,52 7,28 3,64 1,63 0,62 0,51 0,59 1,09 1,8 3,15 2,81 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

На Злотској реци средњи годишњи протицај износи 2,81 m³/s. На овој хидролошкој 

станици највећи протицај је забележен током марта и априла, што је условљено отапањем 

снега и већом количином атмосферских падавина које доспевају у водоток. Најмањи 

протицај река има у јулу и августу када температура ваздуха, његова влажност и учесталост 

брзине ветра доводе до повећаног испаравања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Слика 21 - Средњи месечни протицаји (m³/s) Злотске реке за период од 1991. до 2019. године 
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Табела 11 - Апсулутни минималан и максималан протицај Злотске реке (m³/s), за период од 1991. до 2016. 
 

Станица Река Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

Злот Злотска 0,027 07.08.2000. 78,6 31.07.2014. 78,57 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

Апсулутни минимални протицај забележен на Злотској реци на станици Злот 

износио је свега 0,027 m³/s,  дана 07.08.2000. године. Апсолутно максимални протицај на 

станици Злот, забележен је 31.07.2014. године и износио је 78,57 m³/s. 

 

5. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ БОР 

Снабдевање водом и одвођење отпадне воде на територији општине Бор је 

поверено ЈКП „Водовод“ Бор. Осим града Бора, водом за пиће су снабдевена и села 

Брестовац, Брезоник, Доња Бела река, Злот, Кривељ, Оштрељ и Слатина. Домаћинства 

насеља Метовница, Бучје, Горњане, Лука, Танда, Топла и Шарбановац се снабдевају водом 

индивидуално. Фекална и кишна канализација упоредо су грађене заједно са водоводном 

мрежом. Почетком организованог водоснабдевања се сматра изградња и пуштање у рад 

водовода „Сурдуп“ 1949. године, док је званично оснивање од стране скупштине општине 

Бор било 1962. године када се формира самостална установа за изградњу, реконструкцију 

и одржавање водовода и канализације „Водовод“ Бор. 1990. године се региструје као јавно 

комунално предузеће (ЈКП) „Водовод“ Бор. ЈКП „Водовод“ организовано снабдева водом 

привреду и 45.000 грађана, од чега је 38.000 у самом граду Бору. Такође, ово предузеће 

одводи отпадну воду привреде и око 90% домаћинстава прикључених на водовод. 

Канализациона мрежа је знатно мање развијена (70 km у поређењу са преко 250 km 

водоводне мреже). ЈКП „Водовод“ има 213 радника, од чега 17 одржава водовод и 18 

канализацију.7 

5.1 РАЗВОЈ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОПШТИНИ БОР 

У време стране експлоатације Борског рудника о комуналијама и водоснабдевању 

старала се управа рудника, а касније и ондашња оштинска власт. Сеоска насеља била су у 

комуналном погледу препуштена сама себи. У Бору, управа рудника настојала је да 

обезбеди само основне комуналне услове за своје управнике и стручне радике и то 

првенствено у рударској колонији док се о осталом делу насеља старала општинска власт. 

У првим годинама развоја града, комунална инфраструктура је била слабо 

развијена. За снабдевање водом користила се у почетку само једна чесма у Бор - селу. 

Након првог светског рата изграђена је у близини цркве нова чесма (спомен чесма палим 

                                                             
7 http://vodovodbor.com/o-nama/ 
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борцима од 1912 - 1918. године), која је дуго служила за снабдевање радника али и једног 

дела насеља пијаћом водом. У насељу, у близини рудничке дирекције изграђена су у то 

време још три бунара, док је за индустријске потребе изграђен посебан водовод и 

акумулациони базен. Тек пред сам почетак другог светског рата изграђена је још једна 

чесма у данашњем центру града као и два бунара са пумпама у новој колонији. 

Канализација у насељу тада била је спољна. Касније је изграђен један мањи канализациони 

колектор, који је ишао данашњом Болничком улицом и улицом 9. Бригаде (Група аутора, 

1975). 

Први водовод за снабдевање града изграђен је убрзо после ослобођења (1946 - 

1948. године). Овај водовод изграђен је захваљујyћи, пре свега, добровољним радним 

акцијама становништви Бора и околних села, и то од изворишта Сурдуп до резервоара на 

Тилва Мики, у дужини од 12,5 km, а капацитет му је био 70 до 100 литара у секунди. Овај 

водовод задовољавао је потребе становништва све до 1963. године, када су нарасле 

потребе захтевале да се изврши каптажа Кривељске Бањице, капацитета око 50 литара у 

секунди. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Слика број 22 - Радна акција локалног становништва при изградњи водовода 1947. године; Извор Музеј 

рударства и металургије Бор 

 

Шест година касније, 1969. године, завршена је и каптажа Оштрељеске Бањице, 

капацитета 20 - 50 литара у секунди. Недостатак воде осетио се нарочито у 1970. години. 

Због тога се те године приступа пројектовању и обезбеђену средстава за изградњу новог 

водовода од Злота до Бора. Радни људи водовода тада започињу свој велики радни 

подухват, уз помоћ неколико већих предузећа из Србије и у релативно кратко временском 

периоду (до краја 1972. године) заврашавају изградњу Злотског водовода.  
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Нови водовод иде од Селишта код Злота, према Бору, са краком од Брестовачке 

бање до Борског језера, који служи за напајање језера у сушним месецима и у периоду веће 

индустријске потрошње воде. Овај савремени објекат капацитета преко 425 литара у 

секунди, који ће моћи да задовољи потребе становништва и привреде Бора за дужи период 

има поред система за хлорисање и систем за флуорисање воде. Каптирана су 5 извора: 

„Гаура Маре“, „Гаура Мика“, „Рнић“ и „Мејлановић“и „Злотска каптажа“ , изграђена је 

црпна станица, цевовод и градски резервоар „Топовске шупе“. То је први објекат овакве 

врсте грађен у нашој земљи. Паралелно са предузетим мерама за обезбеђење довољне 

количине воде за становнике и привреду Бора, радило се и на изградњи водоводне мреже 

у селима Борске општине. Још 1948. године, у Злоту је изграђен први водовод. У Кривељу 

је завршена изградња водоводне мреже 1965. године, а у Оштрељу 1969. године. У 

Брестовцу и Доњој Белој Реци, подоводна мрежа изграђена је 1973. и 1947. године (Група 

аутора, 1975). 

Како се град развијао тако је и расла потрошња воде како у индустрији тако и у 

домаћинствима. 1964. године укупна потрошња воде у индустрији и домаћинству износила 

је 9 175 000 m3 воде да би 1970. потрошња воде достигла 12 770 000 m3. У наредним 

годинама потрошња воде је константно расла, тако да је 1972. године потрошња 

становништва у граду износила укупно 4 950 000 m3 а две године касније, 1974. годишња 

потрошња воде становништва износила је 5 250 000 m3. 

Осамдесетих и деведесетих година долази до наглог опадања издашности 

каптираних изворишта из правца Злота одакле су се највеће количине воде користиле за 

водоснабдевање града. Да би се граду и индустрији обезбедила довољна количина воде 

1996. године је започета изградња прве фазе регионалног водосистема „Боговина“ који је 

пуштен у рад 2002 године. Са расположивих 250 l/s из постојећих изворишта и 150 l/s из 

система „Боговина“ тако да је обезбеђена довољна количине воде. Снабдевање водом 

Бора карактерише добар квалитет и довољна количина расположиве воде локаних 

изворишта. Грађани Бора пију подземну воду из локалних изворишта Злот, Сурдуп и 

Кривељ, као и из извора Мрљиш, чију воду допрема регионални водовод „Боговина“. У 

питању су карстни извори подземне воде чија издашност осцилује. ЈКП „Водовод“ Бор 

одржава захвате на локалним извориштима и дезинфикује захваћену воду. 

Процес производње у индустријским објектима грађеним у овој фази изградње РТБ-

а Бор захтевао је између осталог и веће количине воде која се из постојећих извора није 

могла обезбедити. Због тога је још у периоду прве фазе изградње басена Бор, 1955. године, 

започета изградња вештачког акумулационог језера на Брестовачкој реци у реону Савача. 

Од Борског језера је индустријска вода гравитационим падом спроведена до производних 
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постројења у Бору. У овом периоду РТБ је користио годишње око 4 000 000 m3 језерске воде 

(Група аутора, 1975).  

5.1.1 Извориште Мрљиш  

Извориште “Мрљиш“ се налази у склопу Регионалног водосистема „Боговина“ Бор. 

У циљу решавања проблема недостатка здраве пијаће воде за становништво и за 

индустрију у формирање овог система биле су укључене општине Бор и Бољевац. 

Експлоатација подземних вода са изворишта „Мрљиш“ почела је августа 2002. године када 

је и завршена прва фаза (прелазно решење) изградње Регионалног водосистема 

„Боговина“ Бор. Врело Мрљиш одводњава највећи део југоисточног дела Кучајских 

планина и налази се на 240 m.н.в. Врело је сифонског типа, а кретање подземних вода 

условљено је положајем серије пешчара. Количина воде која се јављају на овом врелу 

креће се у распону од 80 - 1500 литара воде у секунди. Воде на врелу имају благо термалне 

особине, са температуром воде од око 13°C, док температура воде на самој бушотини уме 

да буде променљива и креће се углавном до 14°C, што указује на прилив вода из нешто 

дубљих кречњачких канала. Бушотина на врелу Мрљиш се користи у водоснабдевању града 

Бора и има капацитет од око 150 l/s док је максимална количине водe која се може 

захватити износи 240 l/s. Овим начином црпења воде уочено је снижење нивоа на самом 

врелу, што указује на везу карстних канала врела и бушотине из које се узима вода за 

водоснабдевање града. 

На врелу Мрљиш (у бушотини) је вршена провера квалитета и квантитета вода на 

кварталном нивоу. Уз квартално узорковање воде за израду анализа стабилних и 

радиоактивних изотопа, извршено је и једно узорковање воде ради утврђивање садржаја 

племенитих гасова и миркоелемената у води. Поред поменутог изворишта у плану је и 

изградња вишенаменске акумулације „Боговина Бор“ којом би се обезбедио несметан 

процес водоснабдевања становништва и индустрије у општинама Бор, Бољевац, Неготин, 

Зајечар и Књажевац у периоду дужем од 50 година.  
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Овом акумулацијом било би омогућено наводњавање преко 700 hа 

пољопривредних површина која се налазе у долини Црног Тимока и низводно од града 

Зајечара. Ова акумулација би такође имала велику улогу у регулисању протицаја 

(гарантовани протицај) којим би се обезбедило повећање малих вода у периоду маловођа 

у циљу побољшања квалитета воде низводно од бране. Велика улога ове акумулације била 

би и у прихватању и трансформацији поплавних таласа чиме би се многоструко умањиле 

штете од поплава у општинама Бор, Бољевац и Зајечар. Изградњом акумулације дошло би 

и до развој привредних и спортско рекреативних активности (туризам и риболов) али и до 

могуће производње електричне енергије (изградњом мале хидроцентрале која би 

користила воду из прелива прогнозира се производња од око 9,0 Gwh/годишње).8 

5.1.2  Злотска изворишта 

Злотска изворишта, злотско врело и бунари се налазе у сливу Лазареве и 

Бељевинске реке, 11 km од Бора ка југозападу. Сем ових каптираних изворишта изграђено 

је и неколико бунара. Минимална издашност из овог правца је 110 l/s а максимална до 

2.400 l/s, димензије цевовода су од 700 до 300 mm. Слив Злотског изворишта, као део слива 

Бељевине и Злотске реке, налази се у атару села Злот. Са геолошког аспекта овај терен је 

представљен стенама од палеозојске до квартарне старости. Значајно распрострањење 

имају кречњаци мезозојске старости.  

Прихрањивање ове издани доминантно се врши падавинама, као и инфилтрацијом 

сталних и повремених површинских токова преко понора, који се иницијално генеришу на 

палеозојској подлози. Правци кретања су утврђени убацивањем трасера у многобројне 

                                                             
8 План јавног здравља општине Бор, 2019.  
 

Слика 23 - Извор Мрљиш; Извор mapio.net 
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поноре (понор Војала, Дубашнице, Ваља де Мижлока, Ваља Микуља и др.) и њиховом 

детекцијом на каптираним врелима Гаура Маре и Гаура Мика, као и Злотском врелу. Брзине 

филтрације подземних вода креће се и до максималних 0,1 m/s. Дренирање карстне издани 

највећим делом се врши путем извора који се простиру дуж источног обода карстног 

масива у долини Бељевине и Злотске реке. 

Само извориште се састоји од 5 каптираних врела која дренирају карстни масив 

(Гаура Маре, Гаура Мика, Рнић, Мејлановић и Злотска каптажа), некаптираног Злотског 

врела испод Лазареве пећине и 5 бушених бунара. (Милић У. и др., 2018.) 

5.1.3 Остала изворишта  

Извориште Сурдуп се налази у близини села Доња Бела Река, 8 km од Бора. 

Минимална издашност овог изворишта је 30 l/s док је максимална 105 l/s. Димензије 

цевовода су пречника 350 mm на дужини од 9,5 km. Извориште Кривељска Бањица налази 

се 6 km северно од Бора у непосредној близини насеља Велики Кривељ. Минимална 

издашност изворишта је 10 l/s а максимална 100 l/s,  димензије цевовода су такође 350 mm 

у пречнику на дужини од 5 km. Злотска изворишта, Сурдуп и Кривељска Бањица су крашког 

карактера, што значи да имају велике осцилације у минималним и максималним 

количинама воде за експлоатацију и директно зависе од количине падавина. 9 

Цевоводи наведених изворишта су од ливено - гвоздених, челичних и азбест - 

цементних цеви. 

Табела 12 – Издашност извора која се користе у водоснабдевању општине Бор;  

Извориште Локација Издашност l/s 

Бељевинска врела: Гаура маре, 
Гаура Мика, Рнић и Мејлановић 

Слив Бељевинске реке, 11 км 
југозападно од Бора 

110 - 2400 

Злотско врело Слив Лазареве реке, 1,5 км од 
насеља Злот 

10 - 60 

Б7 Слив Лазареве реке, 1,5 км од 
насеља Злот 

30 

Б9 Слив Лазареве реке, 1,5 км од 
насеља Злот 

12 

Б4 Слив Бељевинске реке, 11 км 
југозападно од Бора 

30 

Кривељска Бањица 6 км, северно од Бора 50 

Сурдуп 8 км, источно од Бора 50 

Боговина Извориште Мрљиш, 25 км 
југозападно од Бора 

150 - 240 

Извор: План јавног здравља општине Бор, 2019. 

                                                             
9 План јавног здравља града Бора, 2019  
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5.2 ПРОБЛЕМИ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОПШТИНИ БОР 

Осим града Бора, питком водом се организовано снабдева и већина насеља изузев 

домаћинстава у селима Лука, Танда, Горњане, Бучје и делом у Метовници, који се 

индивидуално снабдевају водом за пиће из локалних сеоских водовода или из сопствених 

бунара. Фекална и атмосферска канализација су изграђене само у граду и делом у насељу 

Брезоник као и викенд насељима Бањско поље и Борско језеро. 

За водоснабдевање града Бора и околних насеља користе се локална каптирана 

изворишта подземних вода која се налазе у незагађеним, планинским крашким 

подручјима. Систем водоснабдевања Бора технички је веома сложен, разуђен и 

управљање тим системом је веома захтевно јер је његова дужина 380 километара. Посебно 

треба нагласити да Злотско извориште које је главно извориште водоснабдевања спада у 

једно од најкомплекснијих изворишта у Републици Србији. Састоји се од пет каптирана 

врела и три бунара у експлоатацији. 

Основни проблеми у водоснабдевању општине Бор су следећи: 

- непосредна близина диљих депонија изворима воде и водотоковима 

- квалитет сирове воде у погледу микробиолошке неисправности и мутноће у периодима 

отапања снега и интензивних киша, 

- губици и стара дистрибутивна мрежа, 

- водоснабдевање сеоских домаћинстава није у потпуности решено 

- велики утрошак електричне енергије с обзиром на то да се вода из свих праваца 
транспортује препумпавањем 

 
Што се тиче губитака воде они се крећу око 50% и чине их губици услед пуцања 

водоводне мреже који могу бити видљиви (избијају на површину) и невидљиви који остају 

испод површине земље и који се тешко откривају а које је једино могуће открити помоћу 

опреме за детекцију кварова коју ЈКП „Водовод“ Бор не поседује. Такође у губутке спадају 

и нерегистроване потрошње корисника, односно дивљи прикључци али и водомери којима 

је истекао рок баждарења. 

Не тако мали број депонија у Републици Србији се налази у близини водотока и 

језера (некад и у самим коритима и на обалама). Према подацима Агенције за заштиту 

животне средине на нивоу Србиje (2015), више од 6% депонија се налази на удаљености 

мањој од 500 m од постојећих изворишта за снабдевање водом. На основу досадашњих 

истраживања, укупна продукција комуналног отпада у Србији је процењена на око 2 

милиона тона годишње, односно просечно 0,76 kg/дан по становнику.10  

                                                             
10 Источна Србија на путу ка Европској унији, 2015  
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Посебан проблем на територији општине представља постојање мањих дивљих 

депонија, чије учешће у укупном притиску од чврстог отпада, према процени, износи око 

50%. Такође постоји и проблем одлагања посебних врста отпада, како на нивоу Републике 

Србије а самим тим и на територији општине Бор, као што су: индустријски, метални, 

медицински, гуме, муљеви (комунални и индустријски) као и разне врсте отпада из РТБ-а 

Бор. 

Циљеви које је требало остварити до 2006. године били су:  

1. Смањење губитке воде у индустрији за 40%., 

2. Смањење губитке воде у домаћинствима за 20%. 

Рударско топионичарски басен Бор је предузео поједине технолошко - техничке и 

организационе мере које имају за циљ смањење потрошње воде у својим погонима. 

Обављене су реконструкције разводних мрежа, система за рециркулацију и базена за 

повратну воду. У току је реконструкција главне разводне мреже у кругу басена као и 

чишћење и реконструкција главног канала којим се вода доводи из Борског језера до 

постројења у граду. Овако предузетим мерама потрошња воде је смањена са 5 - 6 милиона 

кубика на око 2,3 милона кубика годишње, што значи да је постигнут пројектовани циљ 

смањења потрошње за 40%. 

Формирањем пројекта реконструкције водоводне мреже у граду из финансијских 

средстава општине као и уз финансијску помоћ Европске агенције за реконструкцију, 

обављени су радови на реконструкцији најкритичнијих места у разводној мрежи воде за 

пиће у граду, а уз финансијску помоћ USAID-а извршена је реконструкција сеоских водовода 

у Злоту, Бучју, Шарбановцу и Метовници. Средствима општинског буџета изграђен је нови 

резервоар за водоснабдевање Слатине. Водоснабдевање града и села је побољшано 

упркос сушним годинама. У предстојећем периоду неопходан је наставак радова на 

изградњи водосистема Боговина, што је кључни пројекат за водоснабдевање не само Бора 

већ и суседних општина и обезбеђење довољних количина воде за наводњавање Тимочке 

долине (Маријановић Т. и др., 2008). 
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Слика 24 - Шематски приказ система водоснабдевања на територији града Бора; Извор http://mibor.rs/wp-

content/uploads/2020/05/Analiza-Izve%C5%A1taj-o-upravljanju-vodama 

5.3 ОТПАДНЕ ВОДЕ ОПШТИНЕ БОР 

Почетак одржавања канализационог система у граду креће 1960. године. 

Канализациона мрежа је већим делом сепаратна (83%) а мањим делом комбинована (17%). 

Највећи профили су за атмосферску воду величине 800 - 1000 mm, а за комуналну отпадну 

воду је 150 - 300 mm. Покривеност у самом граду је негде око 90 - 95% у дужини од око 70 

km. Канализациона мрежа је изграђена и у насељу Бањско поље као и на Борском језеру, а 

једино нису покривена поједина подручја на периферији града. Села немају изграђену 

канализациону мрежу и користе сопствене септичке јаме. Профили кроз које пролази 

отпадна вода нису добро димензионисани јер се град брзо ширио у ранијем периоду, тако 
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да се дешава да пропусна моћ није довољна и јављају се честа загушења. Често долази и 

до изливања отпадне воде. Такође, постоје и нелегални прикључци који изазивају 

зачепљења у канализационим цевима. Несавесни грађани су атмосферску воду спровели у 

фекалну канализацију и приликом великих падавина или топљења снега долази до 

загушења јер профили постојећих цеви нису одговарајући. У самом граду не постоји 

никакав третман отпадне воде и она се директно улива у градски колектор а одатле у 

Борску реку. У насељу Металург 2019. године изграђено је ново постројење за 

пречишћавање фекалне и отпадне воде. Такође у насељу Бањско поље постоји уређај за 

биолошко пречишћавање комуналне отпадне воде капацитета 1000 ЕС.11 

Извори отпадних вода су домаћинства, индустрија, процедне воде са 

пољопривредних површина и дивљих депонија које се директно испуштају у реке и 

индиректно могу загађивати и подземне воде.  

На основу порекла отпадне воде се деле на: 

Комуналне отпадне воде загађене фецесом и урином, остацима при кувању, прању 

и чишћењу немају талоге већ садрже растворене и за околину су штетне због присуства 

патогених микроорганизама. 

Индустријске воде су веома разноврсне по загађењу. Могу бити и више стотина пута 

загађеније од комуналних вода. По количини загађења које узрокују издвајају се хемијска 

индустрија укључујући и фармацију. Ове воде се обавезно морају пречистити пре мешања 

са комуналним водама у канализацији, јер садрже материје које се у постројењима за 

пречишћавање комуналних вода не могу уклонити. Такав поступак се назива предтретман 

индустријских отпадних вода и врши се у кругу фабрике. 

Отпадне воде из пољопривреде садрже пестициде и ђубрива који се директно из 

земљишта сливају у подземне воде или површинске воде у близини. Ђубрива су богата 

солима азота и фосфора који изузетно погодују биљкама и неким микроорганизмима стога 

често долази до њиховог пренамножавања и „цветања воде“. Пренамножене 

цијанобактерије могу да ослободе отрове који делују на нервни систем људи и животиња, 

па се овакве воде не смеју пити. Осим тога, пренамножени микроорганизми троше 

превише кисеоника, услед чега рибе и друге водене животиње умиру. 

Годишње испуштене количине отпадних вода на територији града Бора показују да 

75% отпадних вода потичу из рударства и металургије и са рударских објеката, а само 25% 

из домаћинстава. Отпадне воде из металургије у највећој мери потичу из технолошких 

процеса. Количина отпадних вода из рударства и металургије је скоро 3 пута већа од 

количине отпадних вода из домаћинстава. Отпадне воде из металургије и индустрије 

                                                             
11 Нацрт плана јавног здравља за период 2019.–2029. годинe 



50 
 

свакодневно се испуштају у Борску реку док се отпадне воде из рударства поред Борске 

реке испуштају још и у Кривељску и Равну реку (Марина П., 2020). 

Основни проблеми отпадних вода са којим се град сусреће јесу испуштање 

непречишћених комуналних отпадних вода у површинске водотокове директно без 

претходног пречишћавања, испуштање непречишћених индустријских отпадних вода у 

градску канализацију, мешање фекалне и атмосферске канализације и на крају стара и 

недовољно развијена канализациона мрежа чија је укупна дужина око 70 km. 

На територији општине Бор нема система за третман комуналних отпадних вода 

изузев у викенд насељу Борско језеро и насељу Бањско поље. У насељу Борско језеро један 

део комуналних отпадних вода се механички пречишћава пре испуштања у Брестовачку 

реку (примарни ниво пречишћавања). У насељу Бањско поље пречишћавање комуналних 

отпадних вода се врши уређајем „Биоротор“ капацитета 1000ЕС (секундарни ниво 

пречишћавања). 

Слика 25 - Биоротор у насељу Бањско поље; Извор http://mibor.rs 

Имајући у виду да градско подручје Бора обухвата два слива, у досадашњим 

плановима била су разматрана два независна канализациона сепарациона система: а) за 

део градског насеља у сливу Борске реке и б) за део насеља у сливу Брестовачке реке. 

Канализација на сливу Борске реке је мешовитог типа. Главни колектори, који започињу од 

улива Болничког потока (дужине 7,1 km), решени су у виду општег система, док је 

канализациона мрежа решена као сепарациони систем. Садашњи тунелски одводник има 

задовољавајућу пропусну способност за падавине повратног периода 5 година. За ређе 

повратне периоде тунел се налази под притисаком и са могућим озбиљним последицама 

по његову функционалност. Таква диспозиција заједничких колектора биће неодржива у 



51 
 

условима реализације ППОВ (погон за пречишћавање отпадних вода), те се мора обавити 

сепарација система и на главним одводницима. Велики проблем садашњег система града 

Бора је постојећи главни колектор - тунел. У тај колектор се уводе и отпадне воде насеља и 

атмосферске воде, те се ради о објекту у коме се до тада сепарациони систем канализације 

Бора претвара у мешовити систем, што је неодрживо када се приступи реализацији ППОВ, 

када се мора извршити сепарација система на отпадне и атмосферске воде. Тај тунелски 

одводник је на више места оштећен, те би његово испадање из функције имало озбиљне 

последице по град Бор. Постојећи тунел главног колектора као и секундарни колектори у 

наслеђеном градском ткиву изграђени су уочи другог светског рата (1937 - 1940. године). 

Тунел је армирано бетонски трапезастог профила са ширином од 250 cm. Тај профил је на 

неколико места смањен након спровођених санација. Тунел пролази испод старог и новог 

флотацијског јаловишта и насипа пута за Оштрељ и железничке пруге и улива се у Борску 

реку на коти 268,70 m. С обзиром на високи слој јаловишта изнад тунела (30 m и више), 

тунел и колеклтор су тешко доступни за одржавање, тако да је у склопу изградње новог 

ППОВ потребно у дужини од 3300 m изградити нови колектор који би се спајао са старим 

колектором до излазног портала. Канализација у сливу Брестовачке реке обухвата сва 

насеља у долини Брестовачке реке, од Брестовца низводно до Брестовачког језера, 

узводно. Сепарациони систем имају делови града Бора на том сливу (насеље Бор 2, 

Металург и Бањско поље), а Брестовачка бања и комплекс Борско језеро имају делимично 

канализацију за отпадне воде. Брестовац нема канализацију. У претходном периоду за 

реализацију ППОВ предвиђена је локација низводно од Бора, а узводно на 2 km од Слатине 

у долини Борске реке. ППОВ Брестовац налази се крај Брестовачке реке низводно од 

Брестовца. Проблематика евакуације и пречишћавања вода на подручју градског насеља 

Бор решавана је кроз израду пројектне документације у последњих 15 година. Може се 

рећи да је та документација данас застарела имајући у виду измењене друштвено - 

економске чиниоце, а такође и свеукупни технолошки напредак који је остварен у области 

комуналне хидротехнике. Узимајући у обзир значајне технолошке, али и економске и 

еколошке помаке који су учињени у новије време са усавршавањем технологије 

пречишћавања отпадних вода насеља, било је неопходно да се концепција ППОВ Бор 

измени у односу на раније решење, преласком на СБР технологију, која има врло значајне 

предности у односу на раније. СБР технологија (енг „Sequencing Batch Reactor“) сада је 

највише коришћена метода третмана санитарних и предтретираних индустријских 

отпадних вода. Њене су предности: нешто сажетији просторни габарити објеката и читавог 

постројења због чега се лакше позиционира у простору; економичнија реализација; већа 

ефикасност пречишћавања по свим кључним показатељима квалитета воде, јер је 

омогућен и терцијални третман. У принципу, то је значајно унапређена класична метода 

третмана отпадних вода са активним муљем и дубинском аерацијом. Кључна 
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модификација је да се по СБР технологији три главне технолошке операције пречишћавања 

одвијају у једном грађевинском објекту „биореактору“ чиме се остварују три циља: 

просторна и економска рационализација постројења и побољшавање укупних ефеката 

пречишћавања. Технолошке операције у биореактору се односе на: (а) процес пуњења и 

аерације, (б) процес таложења и бистрења третираних употребљених вода, (в) процес 

пражњења избистрених вода и њихово усмеравање према водотоку пријемнику 

пречишћених вода. Технолошку линију тока воде и пречишћавања прати и одговарајућа 

линија муља. Вишак муља из предтретмана и СБР танкова се одводи до спремника за вишак 

муља, одакле се пумпама одводи на даљу обраду, дехидратацију и смештање у складише 

муља. Одатле се третиран и стабилизовани муљ одвози на депонију муља. Пратећи објекти 

у линији муља су објекти за припрему и дозирање полимера за третман муља, пумпе за 

напајање центрифуга, пумпна станица технолошке воде. Пожељно је локацију за депонију 

муља одабрати негде у близини постројења; предлог је да буде у склопу градске депоније 

комуналног отпада. Локација депоније и њено уређење треба грађевински тако 

обезбедити да се ускладиштени стабилизовани муљ не односи у окружење ни при 

падавинама највећег интензитета (Марина П., 2020). 

5.3.1 Отпадне воде рударско - металуршког комплекса 

Вишегодишња експлоатација и прерада руде бакра на подручју Бора довела је до 

деградације великих површина земљишта депоновањем огромних количина рударског 

отпада и појаве рудничких вода у њима. Рудничке воде настају услед природних процеса 

лужења рударског отпада, а појављују се у облику процедних вода и природних извора. 

У оквиру активних и напуштених Рудника бакра у Бору настају велике количине 

рудничких вода, сличних по саставу, али различитих концентрација тешких метала, 

различитих протока и потенцијала на бакру као могућем корисном производу, а сада 

вишегодишњем загађивачу површинских водотокова. Постоје девет извора рудничких 

вода у РББ, са потенцијалом на бакру од 350 до 420 t/год. Само се мали део овог бакра 

искористи (17% Cu), док се остали део неповратно губи загађујући Кривељску реку, Тимок 

и Дунав. Колектирањем појединих извора рудничких вода и њиховим третманом, уз могућу 

валоризацију бакра, може да се елиминише садашње загађење површинских вода. 

Постојање рудничких вода ће имати и знатно дужи век од рударења, па је утолико 

значајније приступити решавању овог, за РТБ Бор значајног проблема. Произведени бакар 

и вода би учинили третман вода економски прихватљивијим. Проблем код напуштених 

рудника након подземне или површинске експлоатације, настаје после одређеног времена 

након престанка рада и испумпавања воде из рудника. Рудничке воде чији је ниво 

испумпавањем био вештачки смањиван, почињу достизати свој првобитни, природни ниво. 

Вода тада плави руднике и истиче кроз хоризонтална окна у речне долине и реке. 



53 
 

Површинско отицање насталих вода са локалитета рудника такође негативно утиче на 

животну средину. Негативан утицај насталих рудничких вода на околину огледа се у 

дугорочној контаминацији земљишта са којим рудничке воде долазе у додир и 

акумулирању јона тешких метала у њему, уливању рудничких вода у површинске воде, у 

мешању рудничких вода са подземним водама и њиховом загађењу, итд.   
 

 

Слика 26 - Слив Кривељске и Борске реке са локацијама настајања отпадних вода: 1. Сливне воде одлагалишта - Церово 

река; 2- Сливне воде одлагалишта - Церово река II; 3. Церово Еколошка брана; 4. Отпадна вода са дна отвореног копа 

Велики Кривељ; 5. Отицање са депоније раскривке рудника Велики Кривељ у вототок Сарака, 6. Отпадне воде из 

подземног рудника Јама; 7. Провирне воде са бране ″1А″ флотацијског јаловишта Велики Кривељ; 8. Провирне воде са 

бране ″3А″флотацијског јаловишта Велики Кривељ; 9. Отпадне воде из језера Робуле, 10. Отпадне воде из отвореног копа 

Бор и воде из комплекса топионице и воде из комплекса топионице и рафинације; Извор: Богдановић Г. и др 
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Рудничке воде могу да садрже у знатној количини растворене јоне тешких метала, 

па поред загађења долази и до значајних губитка вредних метала. Рудничке воде 

представљају једну од најозбиљнијих претњи воденом свету и околини, али се на жалост 

ретко тако и третирају. 

 Пракса у југоисточној Европи показује да се пажња углавном посвећивала отпадним 

водама које настају у технолошком процесу одвајања минералне сировине и отпадним 

водама из јаловишта. Свест о токсичности ових вода постоји, али пракса и литература 

показују да се неутрализација ових вода углавном примењивала с аспекта сигурности 

радника у рудницима (Богдановић Г. и др., 2013). 

На територији града Бора посебно су загађене Борска река, Кривељска река и 

Брестовачка река. Узроци таквог стања су изостанак каналисања атмосферских вода, 

испуштање рудничких вода, одсуство постројења за пречишћавање комуналних и 

индустријских вода, процедне воде са пољопривредних површина и дивљих депонија. 

Мониторинг површинских водотокова се обавља на 15 места и то: 

1. Кривељска река - мост у центру села Велики Кривељ  

2. Поток Ваљатарица 

3. Поток Бигар 

4. Церова река 

5. Река Ваља Маре пре еколошке акумулације 

6. Река Ваља Маре после еколошке акумулације 

7. Кривељска река после спајања реке Ваља Маре и Церове реке 

8. Поток Огашу Тули 

9. Равна река пре погона Југо Каолин 

10. Равна река после погона Југо Каолин 

11. Борска река - село Слатина 

12. Борска река после улива Кривељске реке 

13. Брестовачка река пре Брестовачке бање 

14. Брестовачка река после Брестовачке бање 

15. Брестовачка река после нископа Чукарупеки 

Рудничке воде са локалитета Церово, из рудника Велики Кривељ и делом из Јаме 

Бор уливају се у Кривељску реку, док се део рудничких вода са Јаме Бор након делимичног 

пречишћавања одводи у Борску реку. Ове реке, обе веома загађене јонима метала, 

суспендованим честицама и сумпорном киселином се спајају код места Заграђе и образују 

Белу реку, која се улива у Тимок код села Вражогрнац северно од Зајечара. Од места 

уливања Борске реке, Тимок је загађен тешким металима, некима чак знатно изнад МДК. 

Како је у доњем току Тимок делом и међугранична река, то је проблем загађења ове реке 

постао међународни. 
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5.3.2 Отпадне воде рудника Церово  

Рудник бакра Церово се налази на око 15 km северозападно од Бора, у рудном пољу 

Мали Кривељ. Данас се експлоатација руде бакра врши на површинском копу Церово - 

Цементација 1, који је поново реактивиран 2011. године. На овом локалитету откривена су 

и друга рудна тела (Церово - Цементација 2, 3 и 4, лежиште Дренова и Церово - Примарно), 

која су такође интерсантна са становишта експлоатације бакра. Површински коп Церово - 

Цементација 1 се налази између два водотока: Церово реке на истоку и Ваља Маре на 

југозападу, која се спајају и образују Кривељску реку, на око 2 km југоисточно од рудника, 

код села Мали Кривељ. На копу Церово постоји само један извор рудничких вода - вода у 

самом копу запремине око 550 000 m3 која садржи око 70 - 80 t бакра. Вода је природно 

кисела (pH ∼ 3,5), а поред бакра садржи и знатну концентрацију јона цинка (око 30 g/m3) и 

никла изнад МДК. Рудничке воде која се акумулирају на дну копа се испумпавају према 

базену за акумулацију воде, ткз. еколошком базену, да би се избегло подизање нивоа воде 

и отицање ових вода у реку Ваља Маре, што би за последицу имало контаминацију ове 

реке. Воде из еколошке бране се одводе у погон цементације на Јами - Бор. За слив Церове 

реке није урађена еколошка заштита од гравитирајућих вода. На спољној страни копа, где 

је одложена јаловина, постоје два извора рудничких вода из којих са Церова отиче око 7 - 

8 t/год бакра у Церовску реку.12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 27 - Загађена Кривељска река; Извор https://www.mc.kcbor.net/ 

                                                             
12 Богдановић, Г.Д. и др.; Рециклажа и одрживи развој 6 (2013)  
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5.3.3 Отпадне воде рудника Велики Кривељ 

На руднику Велики Кривељ главни извори рудничких вода су воде које настају 

унутар самог копа, Сарака поток и провирне воде са бране 1А и 2А флотацијског јаловишта 

Велики Кривељ. Ови извори рудничких вода су различити по саставу и запреминском 

протоку и сви директно утичу на загађење Кривељске реке. Рудничке воде које настају 

унутар самог копа чине атмосферске и дренажне вода које се сакупљају на дну 

површинског копа Велики Кривељ и перманентно испумпавају директно у Кривељску реку, 

без икаквог претходног третирања. Ради се о великим протоцима ове воде, које се мере са 

пар стотина m3/h. Садржај бакра веома варира са временом, од неколико mg/dm3 до 

неколико десетина па и преко стотину mg/dm3 . Садржај суспендованих честица је око 200 

- 300 mg/dm3, а pH вредност воде је у границама 3 - 5. Због свог састава и количина које се 

испумпавају са копа, ове воде имају великог утицаја на загађивање Кривељске реке. Сарака 

поток је површинска вода, на чији је квалитет велики утицај имао површински коп Велики 

Кривељ. Садржај бакра се креће у границама од 6 до 220 mg/dm3, суспендоване честице 

120 - 380 mg/dm3, док је pH од 3,9 до 7. Нема података о мерењу протока Сарака потока, па 

њихов потенцијал није могао да се сагледа, већ само да се грубо процени. Може се 

претпоставити, на основу података о квалитету ове воде из задњих десет година, да 

количина бакра није мања него што се избацује са водама копа (већа је од 70 t/год). 

Провирне воде са бране 1А и 2А флотацијског јаловишта Велики Кривељ настале су 

перколацијом воде кроз бране, са формирањем извора при дну. Количина воде настале на 

брани 1А се прати и није велика (71 000 m3/год). Концентрација бакра је 400 пута већа од 

МДК (око 40 mg/dm3 , pH < 5). Укупна количина бакра у овим водама је мања од 3 t/год. На 

брани 3А настају веће количине провиних вода, које садрже и вишу концентрацију јона 

бакра (≥ 53 mg/dm3), а мерењем протока ове воде истовремено са узимањем узорака за 

хемијску анализу, одредила би се укупна количина бакра која се неповратно губи са овим 

водама. 

5.3.4 Отпадне воде површинског копа Бор и подземног рудника „Јама“ 

У руднику Бакра Бор површинска експлоатација руде бакра трајала је до 1986. 

године, а подземни рудник у Бору, познат по називу „Јама“, континуирано ради од 1902. 

године . У оквиру Рудника бакра Бор, постоји више извора отпадних вода, различитих по 

саставу и количинама, а за површинска отицања са раскривки рудничке јаловине и воде 

која се дренира из брана флотацијског јаловишта, не постоји систематска контрола састава 

и протока. Вода од дренаже и атмосферских падавина из отвореног копа Бор се акумулира 

на дну копа и инфилтрира у подземни рудник Јама, где се меша са отпадним водама унутар 

јаме. Одатле се вода пумпа и одводи до акумулационог базена за отпадне воде на 

сервисном окну Јаме. Воде које отичу по површини раскривки које се налазе југоисточно 
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од отвореног копа Бор се сакупљају у језеру Робуле, а претходне анализе ових вода показују 

да се отпадне воде из језера Робуле карактеришу врло малом вредношћу pH и високим 

концентрацијама растворених тешких метала (бакар, гвожђе и цинк). Може се 

претпоставити да је састав ових вода сличан као и ранијих година, при чему се не врши 

претходно пречишћавање ових вода, а отицањем, одређене количине воде доспевају у 

Борску реку. С друге стране брда, североисточно од Робулског језера се сада налази друго 

мало језеро - Оштрељско језеро. О том језеру не постоје расположиве информације 

(квалитет воде, довод и одвод воде, и правац евентуалног отицања, итд.) 

Поједина изворишта, која се појављују у руднику са јамским експлоатацијом у Бору, 

колектирају се у самој јами, да би се одатле испумпавале на површини у количини од око 

2 200 000 m3/год. Сама изворишта у јами називају се “плаве воде” и “беле воде” зависно 

од тога да ли садрже или не садрже јоне бакра. Имајући у виду количину ових вода и 

чињеницу да садрже значајну концентрацију бакра, део ових вода (око 10%) се третира у 

постројењу Аеро - Акуа Инжењеринг, уз високо искоришћење на бакру (≥ 90%), а део (око 

20%) се одводи у постројење за цементацију. Искоришћење на бакру, с обзиром на 

примењену технологију цементације је мање од 50%. Готово 2/3 вода из Јаме иде сада 

директно на флотацијско јаловиште рудника Велики Кривељ. На основу овога се може 

закључити да се рудничке воде из Јаме недовољно и неадекватно третирају, и да се 

непозната количина бакра сада неповратно губи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 28 - Језеро Робуле; (фото. Ковачевић В.) 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Општина Бор се налази на крајњем истоку Србије, у области познатој као Тимочка 

Крајина и представља економски, административни, индустријски и културни центар 

Борског округа. Истоимено градско насеље је седиште Борске општине. Територија на којој 

се простире општина настала је за време алпске орогенезе а касније је измењена радом 

спољашњих сила. Рељеф општинске територије је изузетно сложен и разноврстан. Осим 

тектонских облика рељефа заступљени су палеовулкански и крашки облици рељефа. 

Планинско - котлински и долински простор Бора и његове околине стваран је током дуге 

геолошке прошлости те је отуд мало таквих делова земљине коре у којима се као у 

североисточној Србији и Карпато - балканидима јавља тако разноврстан састав стена и 

сложени тектонски односи структура. 

Околином борске општине доминирају планине Кучај, Бељаница, Хомољске 

планине, Ртањ, Црни врх, Мали и Велики крш, Дели Јован. Планински простор је испресецан 

долинама Црног Тимока, Злотске реке, Брестовачког и Борског потока. Због широке 

отворености према Влашкој низији, јако су изражени климатски утицаји са истока, те су 

временске прилике у Бору и околини, често сасвим различите од временских прилика у 

односу на остатак Србије. Планински масив Црног врха и превоја Честобродица  

представљају својеврсне климатске границе које оштро пресецају кишу и сунце, снег и 

облаке, ветар и мирноћу ваздушних кретања, оштру зиму и пролеће или благу јесен. На 

општинској територији не постоје значајнији и већи хидрографски објекти, а већина 

водотокова одликује се малим протицајима и неуједначеним водостајима. Цела област 

гравитира ка долини Црног и Великог Тимока. Најзначајнији хидрографски објекат је Борско 

језеро које је од великог значаја за индустрију и туризам. 

Термоминералне воде у околини Бора коришћене су још у римско доба. 

Најзначајнија изворишта су у току Брестовачке реке у реону њене притоке потока Пујице, 

где се налази позната Брестовачка бања. У термоминералним водама утврђен је богат и 

разноврстан хемијски састав и висок ниво употребљивости у бањском третману различитих 

болести. 

На територији општине нема већих река. Хидролошка осматрања врше се једино на 

Злотској реци која припада сливу Црног Тимока. На хидролошкој станици Злот хидролошка 

осматрања започета су 1973. године. Највећи водостај се јавља у пролеће док су минимуми 

крајем лета и почетком јесени. Апсолутни минимални водостај на Злотској реци -11 cm 

забележен је 6. јула 2013. док је максимални водостај од 224 cm забележен 31. јула 2014. 

године. Минимални протицај забележен на станици Злот износио је 0,027 m³/s 7. августа 

2000. године док је апсолутно максимални протицај забележен 31. јула 2014. године и 

износио је 78,57 m³/s. 
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Почетком организованог водоснабдевања града и општине се сматра изградња и 

пуштање у рад водовода „Сурдуп“ 1949 године, док је званично оснивање од стране 

скупштине општине Бор било 1962. године када се формира самостална установа за 

изградњу, реконструкцију и одржавање водовода и канализације „Водовод“ Бор. 1990 

године ово предузеће се региструје као јавно комунално предузеће „Водовод“ Бор.  

Снабдевање водом кao и одвођење отпадних вода на територији града и општине Бор 

управо је поверено овом комуналном предузећу. Осим града Бора, водом за пиће ово јавно 

предузеће су снабдевена и села Брезоник, Брестовац, Доња Бела река, Злот, Кривељ, 

Оштрељ и Слатина. Домаћинства у селима Метовница, Бучје, Горњане, Лука, Танда, Топла 

и Шарбановац се снабдевају водом индивидуално.  

Проблеми у водоснабдевању општине Бор представљају близине дивљих депонија, 

квалитет сирове воде, нарочито у периоду отапања снега и обилних киша, стара и дотрајала 

дистрибутивна мрежа али и велики утрошак електричне енергије јер се вода са више 

изворишта транспортује препумпавањем. Губици воде су изузетно велики и настај услед 

пуцања водоводне мреже који се тешко откривају. 
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