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Увод 

 

Град рударства и металургије – Бор, налази  се у североисточној Србији. Средиште 

је Борског округа, коме поред општине Бор припадају и општине Кладово, Неготин, 

Мајданпек. Рудно богатство овог краја, познато је од давнина. На њему се и данас заснива 

скоро читав економски развој, као и развој многих других делатности.   

Територија општине Бор је према основним географским показатељима, који су 

вишеструко опредељујући за постанак и развој града, сеоских насеља, рударства и 

индустрије поливалентна. То значи да је она балканска, влашко – понтијска, доње тимочка 

и јужно подунавска. Поливалентност простора, на коме се развио град и на коме ће се у 

будућности развијати Бор и на ком се простире његова општина, огледа се у следећем: она 

је планинска и котлинска, тектонска и палеовулканска, крашка и вододржљива, 

површинска и спелеолошка, абразиона и флувијална.  

У раду ће бити обрађен географки положај општине, најзначајније физичко 

географске карактеристике, као и економско географске карактеристике, с освртом на 

развој рударства кроз историју, као најзначајније привредне гране у општини.  
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1 . Географски положај и саобраћајна повезаност 

 

Бор се налази у источној Србији, у северном Карпатском делу, између 44° 25’ сгш и 

22° 06’ игд.  Општина Бор је средиште Борског округа, коме поред општине Бор припадају 

и општине Кладово, Мајданпек и Неготин.  Захвата површину од 856 км2 на којој живи 

255.817 становника.  Простире се између Дунава на северу, Црног Тимока на југу, 

Тимочке Крајине на истоку и планинских венаца Кучаја и Хомоља на западу. 

Планински венци са свих страна, а нарочито са северне окружују Бор и његову 

околину. На југу и југостоку налазе се Ртањ и Тупижница, на северу и североистоку су 

Велики Крш, Мали Крш, Стол, Дели Јован, а даље према Дунаву, Мироч. На западу су 

Хомољске планине, Црни Врх, Бељаница и Кучај. (Група аутора, 1975.) Површину Бора и 

његове околине пресецају многе мање и веће реке од којих су најзначајније Злотска и 

Брестовачка река, које се уливају у Црни Тимок, затим Борска (Слатинска ) река, 

Кривељска река, Сурдуп поток и Равна река које се као слив Црне реке уливају у Бели 

Тимок. Сви ови токови припадају сливу Тимока и налазе се у делу Бора и јужно од њега. 

Два најзначајннија слива у северном делу источне Србије су слив Пека и Поречке реке 

које се уливају у Дунав, па на тај начин околина Бора представља развође између два 

слива: Дунава – на северу и Тимока – на југу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр.1. Географски положај општине Бор на карти Србије 

Извор: http://www.timockapruga.org.rs 

  

http://www.timockapruga.org.rs/
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Бор и његова околина су саобраћајно добро повезани са свим деловима земље, 

данас много боље друмским саобраћајем, који је остварио предност над железничким. 

Један од најзначајнијих магистралних путева је правац Бор – Параћин који се уклапа у 

Ауто пут Београд - Ниш и представља најкраћу и најфрекфентнију везу, не само са 

Поморављем већ и са осталим деловима Србије. Поред овог магистралног пута, велики 

значај има и путни правац Бор - Жагубица - Крепољин - Горњачка клисура - Петровац на 

Млави, којим је Бор повезан са Пожаревцем и даље ка Смедереву и Београду. Још један од 

значајнијих путних праваца је и Бор - Зајечар - Вршка Чука - Видин - Софија.  

Железничким саобраћајем Бор и његова околина повезани су са осталим деловима 

Србије на два значајна железничка правца. Први је, од Бора преко Зајечара и Ниша 

укључен у погодне везе са Скопљем, Приштином, Димитровградом и Београдом. Другим, 

преко Мајданпека и Пожаревца, роба и путници сустичу се у Београду, највећој 

раскрсници железничког саораћаја у Србији и на Балканском полуострву. (Станковић С. 

1993.) 

Близина граничних прелаза је значајна за међународни промет путника, јер је Бор 

удаљен од граничног прелаза Вршка Чука 43 km, а од прелаза Мокрање 74 km на граници 

са Бугарском. Од граничног прелаза на Дунаву, Прахово и Кладово, према Румунији   

удањен је 69 km, односно 117 km. 

 

2. Физичко – географска обележја 
 

За источну Србију, посебно за њен Карпатско – Балкански део, у којем се налази 

Борска котлина, карактеристична 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. (Станковић С., 1993.) 
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2.1. Геолошки састав 

 

— Прекамбрија 

Између Великог Крша и Стола - на западу и Дели Јована и Мироча – на истоку, у 

долини Црне и Поречке реке, где су тектонски и ерозивни процеси разорили и однели 

млађе стене, откривени су дубљи делови земљине коре.  

Стене прекамбријума нађене су источно од Дели Јована (код Сикола), у области 

Кучаја, Хомоља, Горњана, Мироча, Нереснице и другим локалитетима. Заједно са 

кристаластим шкриљцима, познатим као „зелени комплекс”, јављају се и магматске стене 

базичног и киселог састава, што указује на чињеницу да је у широј околини Бора у 

прекамбријуму било подводних магматских кретања. Налазак стена из виших делова 

прекамбријума, откривених на више места у подножју планина и у долинама река и 

потока, указује на чињеницу да у околини Бора највећи део земљине коре, дебеле око 30 

km, припада прекамбријуму. 

— Палеозоик 

За време палеозоика, околина Бора била је под дубоком водом мора, језера, 

мочваре. У том периоду је дошло до стварања моћних седиментних стена, које и данас на 

више места доминирају у рељефу. Упоредо са таложењем материјала дешавали су се 

снажни тектонски покрети, па се дуж дубоких раседа из унутрашњости земље ка 

површини кретала усијана магма. Под њеном температуром и снажним притиском 

седиментне стене претварале су се у метаморфне творевине. Метаморфни кристаласти 

шкриљци карактеристични су за источни део теритиорије општине Бор, али их има и на 

Кучају, западно од Бора, Црнајки и код Мајданпека, северно од Бора. Када се услед 

убирања терена, средином камбријума повукло море са данашње територије општине Бор, 

појавило се ново копно, изграђено од метаморфних стена. За камбријум су 

карактеристични кристаласти шкриљци. (Станковић С.,1993.) 

Почетком ордовицијума готово читаву источну Србију плави плитко море. Изнад 

површине воде издижу се усамљена острва, око којих се на дну мора таложе пешчари, 

лапорци, аргилошисти, кречњаци и глинци. На простору од Луке ка Белој Реци протеже се 

топланска антиклинала у чијој грађи учествују шкриљци доње камбријске старости. 

Аргилошиста има у подножју Голог Крша, док су на Рудној глави заступљени шкриљци и 

пешчари са кречњацима. (Станковић С., 1993.) 

Током наредних геолошких периода, море у источној Србији постаје све плиће и 

мање, а копно све више и пространије. Регресија мора, карактеристична за крај девона, 

значила је постојање пространог копна у источној Србији, које се још више проширило 

средином карбона. Уместо некадашњег плитког и топлог мора „ Крајем средњег карбона 

долази до издизања средњег дела источне Србије, а потањају унутрашњи и спољашњи 

делови, у којима се формирају језерски басени и баруштине, насељени бујним биљним 
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светом, који је дао материјалза стварање угља ( Мироч, Млавско – печки басен ( 

Станковић С., 1993.)“ 

Из карбона ка перму у источној Србији топла и влажна клима претвара се у топлу и 

суву, што се одразило на низ појава и процеса у природи. Уместо некадашњих језера и 

мочвара, тереном почињу доминирати пустиње, изграђене од моћних наслага црвеног 

песка који су повремено пљусковите кише еродирале а периодски водени токови 

транспортовали ка нижим теренима. Црвених пешчара пермске старости има на 

Честобродици и североисточно од Бора. (Станковић С. 1993.) 

— Мезозоик 

Прелаз у мезозоик праћен је новим променама у распореду мора и копна у околини Бора. 

Уз интензивну вулканску активност, која је најјаче манифестована на терену на којем 

данас лежи Бор  са дневним копном, индустријским објектима и приградским насељима, 

рељеф и његова геолошка грађа су се брзо мењали. У тријасу у околини Бора постојало је 

пространо копно, али је исто током јуре прекрило море у чијим су се дубинама таложиле 

карбонске стене. Њихова дебљина на појединим местима достиже хиљаду метара.  

Карбонске наслаге постоје северно од Бора, на Кривељском камену, поред Кривељске 

реке, на Великом  Кршу и падинама Кучаја. Распоред  копна и мора источне Србије у 

мезозоику непрестано се мењао. Сталне промене копна и мора одвијале су се кроз цео 

мезозоик. Вулканска активност је била веома жива, нарочито крајем мезозоика, за време 

креде. Избацивање лаве и вулканског пепела вршило се највећим делом усред мора, када 

се вулкански материјал мешао са седиментима који су се стварали у мору. На тај начин је 

постала вулканогено - седиментна формација на којима лежи град Бор. (Станковић С. 

1993.) 

—Кенозоик 

Постепеним  повлачењем мора, почиње обликовање рељефа које се наставља у 

кенозоику. Јаки тектонски покрети условљавају хоризонтална и вертикална разламања 

стеновитих маса и формирања тимочког тектонског рова, који се протеже од Румуније 

преко Мајданпека, Бора, Бољевца, Књажевца, даље у правцу Бугарске. Дуж бројних 

раседа на површину избијају магма, пара и гасови при чему долази до одруњивања стена. 

Значајнија орудњења налазе се код Бора, Мајданпека, Кривеља и Црне реке. 

Источна Србија, а са њом и околина Бора, за време терцијара, налазила се 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. Ова језера  и мочваре, због повољне климе и бујне вегетације, 

представљају данас богате угљеносне басене у којима се експлоатише мрки или лигнитни 

угаљ.( Група аутора, 1975.)  
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2.1.1 Геолошка обележја 

 

Иако се не може са тачношћу говорити о почецима истраживања на простору 

Тимочке еруптивне области, на основу археолошких налазишта се зна да су прва 

рударења на овим просторима везана за праисторијско доба.  

Руде бакра, злата, гвожђа и других метала у Тимочкој еруптивној зони  су 

прерађивана још од праисторије. Почетком 19. века са појавом првог рудника, развој 

рударства је све интензивнији. Обимнији истраживачки радови у Бору су почели 1897. 

године. 1902. године пронађена је руда бакра испод брда Чока Дулкан, а већ наредне 

године су утврђене резерве од 250 000 тоне руде бакра из које је 1905. године добијена 

прва тона бакра.  

Након завршетка другог светског рата почињу истраживања на целом простору 

Тимочке еруптивне области, која су била праћена обимним дубинским бушењем и 

рударским истражним радовима.  

У Борском лежишту се јавља већи број рудних тела, док су највећа и рудом 

најбогатија Тилва Рош, Тилва Мика и Чока Дулкан. Око 4 km ваздушном линијом северно 

од Бора, налази се село Велики Кривељ. Непосредно уз село и Кривељску реку, која 

протиче кроз село, налази се зона орудњених стена, односно лежиште бакра, које по 

самом селу и носи назив. (Група аутора., 1975.) 

2.2. Рељеф 

Рељеф  Бора и његове околине је разноврстан. Последица је изражене тектонике и 

деловања спољашњих агенаса у модификовању првобитних облика. Бор се развио на 

долинским странама Борског потока, на надморској висини од 350- 450 m. 

У околини Бора истичу се планине: Ртањ, Бељаница, Тупижница, Хомољске 

планине и Мироч, чији периферни делови залазе на територију општине Бор, док планине 

Дели Јован, Велики Крш, Мали Крш, Стол, Црни Врх се већим делом или у потпуности 

налазе на територији Бора. Значајни облик у рељефу су и палеовулканске купе: Тилва 

Њагра, Тилва Мика, Крше Мика, Кумастакан. (Станковић С., 1993). 
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КУЧАЈ се налази у југозападном периферном делу општине Бор, и заједно са 

Јавориштем, Малиником, Брезовичком површи, Микуљском површи и Дубашницом 

представља морфолошку целину, типа висоравни, јединствену у рељефу источне Србије. 

Пружа се на дужини од 40 km и ширини 30 km. Окружују га долине Ресаве, Злотске реке и 

Црног Тимока, надовезује се на Честобродицу и долину Велике Мораве. Највиши врх 

Кучаја је Велики Малиник (1.158 m). Потоци који се формирају по доласку на кречњачки 

терен пониру, па се по ободним 

деловима Кучаја јављају бројне 

пећине међу којима су 

најпознатије Преконошка, 

Боговинска, Злотска и 

Раваничка пећина. На Кучају се 

налазе и две површи: 

Брезовичка површ која је 

позната по бројним крашким 

увалама (Велико Игриште, 

Бигар, Велика и Мала 

Брезовица) и Микуљска површ. 

                                                                         

Слика бр.2 Планина Кучај 

                                                                                  Извор: http://www.ekologija.rs 

 

СТОЛ је највиши и најсевернији 

део планинског простора Голи Крш, 

који се налази између Великог Крша и 

Дели Јована. Стол је други по висини 

врх на територији општине Бор, одмах 

након Великог Малиника, западно од 

Злота. Налази се 10 km североисточно 

од Бора. Планинска маса Стола 

изграђена је од дебелих наслага 

кречњака и припада познатом систему 

навлака у источној Србији. Издужене и 

уске партије кречњака представљале су 

у прошлости спрудове у топлом мору. 

 Слика бр. 3. Планина Стол 

Извор:  http://www.turizamiputovanja.com 
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Стол је раседима издвојен па се може сматрати хорст узвишењем са падом према 

југозападу и до 40°, што представља изазов за алпинисте. На површини се запажају 

крашки облици рељефа док хидрографских објеката нема.   

ДУБАШНИЦА представља источни наставак Кучаја. Простире се између 

кањонске долине Лазареве реке на југу, клисуре Злотске реке на истоку и стрмих 

вододржљивих стена на западу. Захвата површину од 82 km2. Дубашница има надморску 

висину од 850 -1000 m. Највиши врхови су Мошуљ (1036 m) и Стобори (1045 m). Поред 

бројних вртача, средином површи је усечена долина понорнице Дубашнице. За време 

јаких киша и приликом отапања снега у пролеће овај ток доспе до Злотске реке док у 

летњем периоду нестаје у пукотинама кречњачке масе. Неколико значајнијих понорница 

су: Волај, Демизлок, Појенска и Микуљска река. Вода ових понорница, као и кише и снега 

јавља се на врелима у долини Злотске реке. 

ЦРНИ ВРХ је висок 1043 m и 

налази се на крајњем северу Кучаја. 

Представља развође између 

изворишних кракова и притока 

Тимока на истоку, Млаве на западу, и 

Пека на северу. Из правца Бора, 

Брестовачке Бање и Борског језера је 

лако приступачан, јер се налази 

недалеко од асфалтног пута Бор - 

Жагубица.  

Слика бр. 4. Црни Врх 

Извор:  http://www.bor030.net 

Пријатна планинска клима, са дубоким снежним покривачем који траје готово до 

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

примамљива за многе госте. Први објекат који је изграђен на Црном Врху је Планинарски 

дом из 1952. године у чијој је непосредној близини терен за скијање са успињачом. 

Изградњом хотела високе категорије, апартманског насеља, ски стаза, клизалишта, 

тениских терена, спортске хале и хелиодрома, природне лепоте ове планине постаће 

доступне и гостима из света. Изградња је тренутно потпуно стала због недостатка 

инвестиција.  

ДЕЛИ ЈОВАН се налази на северној периферији општине Бор и представља 

развође између изворишних кракова Поречке реке на западу и притока Тимока на истоку. 

Пружа се правцем северозапад-југоисток са Црним Врхом 1141 m као највишом тачком у 

рељефу. Изворишни делови мањих река дубоко су зашли у централни део планине , па су 

њене стране јако дисециране услед чега је планина тешко проходна, па је остала ван 

интересовања већег броја туриста.                                                               

http://www.bor030.net/
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ВЕЛИКИ КРШ је планина висине 1148 m, налази се 10 km западно од локалног 

пута Бор - Бучје - Горњане. Велики Крш је дугачак 9 km и широк 3 km .Са истока, југа и 

запада је окружен тимочком еруптивном области. Изграђен је од кречњака, који је 

карактеристичан за севернидео општине Бор. Кречњачке партије код Кривеља и Оштреља 

се пружају од северозапада ка југоистоку док су за уздужне долине карактеристични 

изливи андензита.  

МАЛИ КРШ са највишом тачком Гарван (929 m) наставља се на велики Крш у 

правцу севера. Дугачак је 6 km, а широк 2 km. Представља део развођа између 

изворишних кракова Поречке реке и Пека.  

 

2.2.1. Палеовулкански облици рељефа 

Простор источне Србије је у прошлости био поприште снажне вулканске ерупције. 

У пространој потолини између планина Старице, Кучаја, Ртња и Тупижнице и долине 

Тимока, изливене су огромне масе андензита и дацита. То је „ Велики Тимочки андезитски 

масив “ Источне Србије. Он се пружа у меридијанском правцу, од Мајданпека на северу 

до Сокобањске и Књажевачке котлине на југу, на дужини од преко 80 km и ширини од 22 

km. Овде је вулканска активност била интензивна још у горњој креди, која је 

манифестована субмаринским ерупцијама. Завршена је средином миоцена.  

У рељефу преовлађују купаста узвишења која су поређана у низове. Цвијић је 

издвојио три низа вулканских купа : Првулове Чуке, Стахинове Чуке и низ Тилва Њагра. 

Ови низови купа се стичу у планинском масиву Црног Врха који је изграђен од андензита. 

Поједение 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. Од низова 

купа одвајају се бочне масе које дају утисак споредних кратера. Тако се изнад Брестовачке 

Бање издваја бочна Меџинова чука, док чука Лжуко представља комплекс андезитских 

главица.  

У морфолошком погледу најбоље је изражена палеовулканска купа Тилва Њагра. У 

читавој еруптивној области не постоји тако изражена палеовулканска купа са очуваном 

формом правог вулкана, са симетричним странама и бочном, паразитском купом. Главна 

купа висока је 770 m, а паразитска – Тилва Мика 625 m. Оне се дижу 200 m, односно 120 

m изнад околног земљишта. Површински речни токови у подножју теку кружно око Тилва 

Њагре, али нигде нису рашчланиле падине њене купе. Овакав распоред речне мреже 

показује да купа није ерозивног порекла, већ да представња облик иницијалног вулканског 

рељефа. Вулканска купа Тилва Њaгра је изграђена при врху од туфозног и каолмизираног 

андензита, а да Тилва Мика има несумљиво облик кратера. 
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Слика бр. 5. Палеовулканске купе 

Извор : https://lh3.googleusercontent.com 

 

У сливу Злотске реке, између села Злот и Брестовачке бање налази се читав низ 

мањих палеовулканских купа. Најизразитије су од њих Кумастакан, јужно од планинске 

масе Црног Врха и Крше Сатули код Злота, у подножју источног одсека планине Кучај. 

Кумастакан је купа широка око 1 km, а њена релативна висина је 250 m. Крше Сатули 

(432м) се диже око 1,90 m изнад корита Злотске реке и има идеалну конусну форму. 

Идући од Црног Врха ка југу наставља се читав низ мањих купа : 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. 

 

2.2.2. Подземни облици у рељефу 

 

Крашки терени општине Бор су највећим делом изграђени од кречњака и доломита, 

чија дебљина на неким местима прелази 150 m. Крашки терени су због своје специфичне 

унутрашњости предмет истраживања многих спелеолога. Укупна дужина истражених 

пећина у крашким теренима околине Бора износи 8,871 m, а укупна дубина крашких јама 

662 m. 

Источна подгорина Кучаја, пре свега околина села Злот, је веома богата 

спелеолошким локалитетима. У тој области је до сада регистровано 222 пећине. 

Приближно половина је до сада истражена, а међу најпознатијим су Лазарева пећина, 

Верњикица, Хајдучица, Водена, Мандина. 
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ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА  је 

позната и као Злотска пећина. Од 

Злота је удаљена 3 km, а од Бора 21 

km. Улаз у пећину се налази на левој 

обали Лазареве реке, на надморској 

висини од 291 m. За време своје 

владавине Турци су зазидали улаз, 

како би спречили скривање хајдука. 

Прве археолошке податке о пећини 

дао је Феликс Хофман 1882. године, а 

седам година касније и Јован Цвијић.  

 

Слика бр. 6. Лазарева пећина 

Извор:http://www.turizamiputovanja.com 

Припада групи изворских спелеолошких објеката, састоји се из два канала која је 

направила река, од којих је један краћи, активан, а други сув, фосилан. Укупна дужина 

испитаних канала је 1592 m, а за посетиоце је уређено око половина истражених канала. 

За туристе је занимљива „Улазна дворана“, као први сусрет са необичним светом 

подземне тишине и вечитог мрака, а пећинског накита има свуда наоколо. У пећини се 

може пронаћи 24 врсте слепих мишева од 27 колико их има у Европи, многи се повлаче у 

дубоке ходнике како би избегли контакт са посетиоцима. Такође су интересантни и 

окамењени остаци – кости праисторијских лавова и медведа који су насељавали ове 

просторе. (http://www.geografija.rs) 

 

ВЕРЊИКИЦА се налази 1,5 km од Лазареве пећине, у кањону Лазареве реке, на 

надморској висини од 454 m. Повезана је са Лазаревом пећином уређеном пешачком 

стазом. Назив пећине потиче од влашке речи вар -  што значи кречњак. Верњикица је сува 

пећина, настала у сувим кречњацима, што је од значаја за изглед пећинског накита. 

Састоји се из више дворана и сужења а укупна дужина је 1015 m, и готово цела је уређена 

за посетиоце. Куриозитет ове пећине  је дворана „Колосеум“, једна од највећих и највиших 

дворана у пећинама Србије. Кружног је облика, пречника 60 m, и висине 59 m. Дворана 

„Вилинград“ има најлепши накит. За Верњикицу је карактеристичан велики број 

сталактита и сталагмита необичних облика и боја. Масивни стуб црвене боје на улазу у 

дворану „Вилинград“ висок је 8 m, а у дворани „Колосеум“ истиче се сталагмит „КОЛОС“, 

висине 11,5 m, и представља заштитни знак пећине. Посебну пажњу посетилаца привлаче 

осветљени сталагмити „Венера“ и „Сребрна јела“.( http://www.geografija.rs ) 

Пећина Верњикица је заједно са Лазаревом пећином и кањоном Лазареве реке 

заштићена Законом.   

http://www.geografija.rs/
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Међу мањим пећинама се истичу : Пећина Хајдучица, се налази на 810 m 

надморске висине. Дуга је 723 m, на левој долинској страни Микуљске реке. Водена 

пећина се налази на надморској висини од 805 m, у кањонској долини Микуљске реке. 

Назив је добила по бројним бигреним кадама испуњеним водом. Мандина пећина је 

откривена тек 1976. године. Налази се у клисурастом делу долине Злотске реке, а дужина 

пећинских канала износи 410 m.  

2.3. Климатска обележја 

 

Клима Бора и његове околине у основи је умерено – континентална са преласком у 

субпланинску климу. Због широке отворености према Влашкој низији, запажају се јаки 

климатски утицаји са истока, па је време у Бору и његовој околини често сасвим 

различито од времена у централној Србији. 

Клима се одликује дугим, сувим и топлим летима, хладним и често снеговитим 

зимама, као и јасно израженим прелазним годишњим добима, при чему је јесен топлија и 

сувља од пролећа. У највишим деловима планинског рељефа прелази у благу планинску 

климу. (С. Станковић., 1993.) 

 

2.3.1. Температура ваздуха 

Средња годишња температура ваздуха у Бору за период од 2000. – 2011. године је 

7˚ C, по којој се у односу на ниже терене читаве Тимочке крајине, може се сматрати 

хладнијим.  

Најхладнији месец у Бору је јануар (-4˚C), док је фебруар (-2,6˚C) у просеку 

хладнији од децембра (-2˚C), из чега можемо закључити да је друга половина зиме 

хладнија од прве. Најтоплији месец у години је август (17,7˚C), док је јул (17,6˚C) у 

просеку топлији од јуна (15,3˚C), што значи да је друга половина лета топлија од прве. 

Јесени су у овом крају топлији од пролећа, што је карактеристика маритимности читаве 

наше земље. Топла половина године обухвата период април – октобар. 

Разлика између највише средње месечне температуре ( август 17,7 ºС. ) и најниже ( 

јануар -4 ºС ) је ( 28,9 ºС ). Апсолутни максимум температуре ваздуха износи 20,6 ºС ( јул 

– 2007. година ), а апсолутни минимум -8,2 ºС ( фебруар – 2003. година ).  

Зиме су у овом крају врло променљиве из године у годину, док су лета скоро 

константно топла. Највећу променљивост у погледу температуре показује месец фебруар, 

јер се појединих година може показати са са температуром која одговара чак и топлом 

марту, да би се других година показао као веома хладан, какв се чак не јавља ни јануар. 

Идући ка летњим месецима, ова променљивост опада, из чега се закључује да су лета 

знатно стабилнија у овом погледу. Јесењи месеци показују нешто већу стабилност од 

пролећа.  
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Табела бр. 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Бору за период од 2000. 

– 2011.године. 

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

вред. 

2000. -6,6 -1,4 1,4 9,3 13,4 16,4 18 20 11,7 7,8 6,3 1,7 8,2 

2001. -2,1 -1 5,2 5,7 11,9 12,9 17.2 18.6 11,5 10,3 0,3 -6,8 6,9 

2002. -3,4 3,1 3,8 5,3 13 16 17,9 15,4 11,7 7,7 4,4 -4,8 7,5 

2003. -4,1 -8,2 0,3 4,5 15,2 18,1 16,9 20,5 11,4 5,2 4 -1,7 6,8 

2004. -5,8 -2,4 1 7 9,5 14,2 16,9 16,6 11,9 9,7 2 -1,1 6,6 

2005. -3,1 -5,8 -0,9 6 11,5 13,7 16,8 15,2 12,8 6,7 1,3 -2,1 6,0 

2006. -6,5 -3,5 0,5 7 11,6 14,4 18 15,8 12,5 9,5 3,5 0,5 6,9 

2007. 2 0,1 2,7 8,6 12,7 17,3 20,6 18,4 10,8 6,6 -0,2 -2,9 8,0 

2008. -3 0,4 2,8 7,7 12,3 16 16,6 18,1 10,9 8,9 2,4 -2,3 7,5 

2009. -3,6 -3,9 0,4 8 12,9 14,9 17,1 17,8 16,6 6 0,6 0,1 7,0 

2010. -5,9 -3,1 0,5 6,5 11,4 15,1 17,1 18 12 3,7 7 -2,6 6,6 

2011. -2,4 -4,6 1 6,3 11 14,9 17,1 17,8 16,6 6 0,6 0,1 7,0 

Ср.вред. -3,7 -2,6 1,6 6,8 12,2 15,3 17,6 17,7 12,3 7,4 3,1 -1,9 7,1 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

2.3.2. Релативна влажност ваздуха 

Бор са околином припада области доста високе годишње вредности релативне 

влажности ваздуха ( 78 % ). Висина ове вредности скоро одговара вредностима релативне 

влажности ваздуха планинских шумовитих терена западне Србије, а последица је 

непосредна близина великих чумских комплекса Хомољских планина. Највећу вредност 

релативне влажности ваздуха имају зимски месеци ( децембар – 85,9 % и јануар – 85,8 % ), 

док идући ка летњим месецима она опада, тако да свој минимум достиже у јулу ( 70,3 % ) 

и августу ( 69,8 % ). Јесењи месеци показују нешто већу вредност релативне влажности 

ваздуха него пролећни месеци.  
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Табела бр. 2. Релативна влажност ваздуха ( средње месечне и годишње вредности ) у 

Бору за период 2000. – 2011. године 

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

вред. 

2000. 86 84 72 69 64 56 57 48 75 82 80 77 70,8 

2001. 87 82 76 77 76 79 76 67 80 79 83 87 79,1 

2002. 80 70 67 74 68 73 75 85 78 77 80 89 76,3 

2003. 89 85 73 73 62 65 71 49 76 83 84 83 74,5 

2004. 87 80 79 73 73 78 70 75 75 83 87 87 78,9 

2005. 85 85 78 72 78 74 77 86 84 86 82 91 81,5 

2006. 87 86 79 76 69 79 68 75 79 78 80 78 77,8 

2007. 77 86 80 53 77 68 49 71 80 85 87 84 74,8 

2008. 82 78 75 75 75 76 70 65 79 85 88 92 78,3 

2009. 91 90 86 72 73 77 73 74 73 90 78 91 80,7 

2010. 93 90 81 81 80 84 83 75 80 89 77 87 83,4 

2011. 86 82 79 69 77 76 74 68 64 79 80 85 76,6 

Ср. 

вред. 

85,8 88,3 77,1 72 72,7 73,6 70,3 69,8 76,9 83 82 85,9 77,7 

Извор : Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

2.3.3. Облачност и инсолација 

Облачност је величина видљивог неба покривеног облацима. Континенталност 

источне Србије, а самим тим и територије општине Бор, опредељује релативно малу 

облачност. Годишњи просек је 6,1 десетина неба под облацима, са максимумом у зимском 

периоду, а минимумом у лето. Највећа облачност је у децембру и јануару ( 7,4 десетина ), 

а најмања у августу ( 4,2 десетина ). Јесени су са нешто већом облачношћу од пролећа 
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Табела бр. 3. Облачност ( средње месечне и годишње вредности ) у Бору за период 2000. 

– 2011. године 

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

вред. 

2000. 7,1 5,8 6,3 6,8 4,1 2,8 3,6 1,7 5,8 6,7 6,4 6,2 5,3 

2001. 8,4 6,6 7 7,1 6,9 5,6 5,1 3,5 7,2 4,5 7,4 7,6 6,4 

2002. 6,7 5,5 5,8 7,2 5,6 5 5,8 6,9 5,7 6 7,5 8,2 6,3 

2003. 8 7 4,5 7 5,1 3,4 4,9 3,1 5,3 7,2 7,3 6,6 5,8 

2004. 7,8 6,7 6,8 7 6,6 5,6 4,5 4,6 5,5 5,8 7,9 7,3 6,3 

2005. 7,3 7,3 7 6,1 6,6 5 4,9 6,6 6,6 7,4 7,1 7,1 6,7 

2006. 6,7 7,5 7,9 7,1 5,8 5,5 4 5,5 4,9 5,3 6,4 5,6 6,0 

2007. 6,1 7,6 6,4 2,9 6,3 3,7 2,1 4,3 6,1 7,2 7,7 7,5 5,7 

2008. 6,4 5,5 6,7 6,8 4,6 4,9 4,6 2,9 6,3 5,1 7 7,8 5,7 

2009. 7,6 8,1 7,8 5,5 5,5 6 3 3,7 4,7 7,4 5,8 8,4 6,1 

2010. 8,3 8,7 6,9 6,6 7,2 6,1 4,5 3,6 5,9 7 5,5 7,2 6,5 

2011. 8,2 8,2 6,9 6,4 7,1 6,6 6 4,5 5 6,7 7,2 8,2 6,8 

Ср.вред. 7,4 7,0 6,7 6,4 5,9 5,0 4,4 4,2 5,8 6,4 6,9 7,4 6,1 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

С обзиром да облачност у нашој земљи опада ка истоку, а расте са висином, могло 

би се претпоставити да се облачност смањује ка нижим теренима источно од Бора, а расте 

ка западу, на теренима са већом надморском висином.  

Годишња вредност инсолације у овом крају износи 2030,9 часова. Највеће трајање 

је забележено у јулу ( 290,8 h ). Идући ка зимским месецима трајање сунчевог сјаја опада, 

тако да у децембру достиже најмању вредност ( 68,7 h ). Пролећни месеци су у просеку са 

нешто дужим трајањем осунчавања од јесењих. 
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Табела бр. 4. Осунчаност (средње и годишње вредности ) у Бору за период од 2000.- 

2010.године 

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

год.вред. 

2000. 105,1 114,2 186,8 213 309,8 352,7 316,4 350,7 189 117,7 125,5 107,5 207,3 

2001. 48,2 115 139,8 153,8 188,9 219,7 287,6 301,3 169,9 207 70,9 71,,9 164,5 

2002. 102,8 139,3 168,7 151,5 244,3 269,7 230,9 170,7 155,3 140,3 88,2 33 157,8 

2003. 53,4 78,5 210,5 146 262 319,8 261,2 323 175,7 111,1 74,1 97,9 176,1 

2004. 47,4 92,6 133,2 158,4 201,5 221,3 269,5 248,7 193,9 165,1 69,7 52,8 154,5 

2005. 69,1 72,7 127,7 170,4 192,2 264,1 256,3 173,7 138,5 111,6 105,9 29,8 142,6 

2006. 89,2 88,1 115,9 146,3 241,7 243 323,1 229 217,5 179,9 102,2 112,4 174,0 

2007. 117,1 73,9 146,1 308,6 229,3 307 375,3 262,3 170 103,1 81,8 74,8 187,4 

2008. 115,3 144,2 154,8 140,2 257 243,6 286,5 326 144,5 182,2 80,6 59,2 177,8 

2009. 60,2 52 100,9 197,2 253,7 235,7 324,8 278 198,2 107,2 117 37,4 163,5 

2010. 27,6 43,7 131,6 155,9 179,7 209,2 267,2 360,2 172,7 99,3 143,5 78,9 155,7 

Ср.вред. 75,9 92,2 146,9 176 232,7 262,3 290,8 274,8 175,0 138,5 96,3 68,7 169,2 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

2.3.4. Падавине 

Просечна висина падавина у Бору и његовој околини је око 850 mm. Највише 

падавина се излучи у пролеће и јесен, а најмање зими и у току лета. Посматрајући период 

за 2000. – 2011. годину, највише падавина је излучено у јуну ( просечно 99,5 mm ), а 

најмање у марту ( просечно 52 mm ). Зимске падавине су често представњене снегом који 

се задржава у просеку 26,3 дана, максимално 80 дана, најдуже на Црном врху и Столу. 

Просечна дебљина снежног покривача износи 101.1 cm. 

 

2.3.5. Ветрови 

За Бор и његову околину  карактеристичне су велике годишње честине ветрова, 

које се могу објаснити припадношћу овог краја доминацији кошавског ветра. Читав овај 

крај налази се у области изразите доминације ветрова из северног и источног квадранта. 

Док ветрови из северног квадранта показују већу честину у топлој половини године, дотле 

ветрови са истока показују већу честину у хладној половини године. Заправо, највећу 

честину у години показује северозападни ветар. Ветар из источног квадранта показује 

своју највећу честину у прелазним годишњим добима и преко зиме. После ових, највећу 

честину показује северни ветар ( јаче наглашен у топлој половини године ) и југоисточни 

ветар, који је равномерно распоређен.  
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Иако су ветрови у овом крају доста чести, њихова јачина је најчешће мала до 

умерене, али је ипак највећа код северозападног и источног ветра. Од осталих ветрова 

већу јачину показују још северни и југоисточни ветар, док је најмање јачине југозападни 

ветар, који је и најређи.  

Из вишегодишњег осматрања ветрова у Бору, могао би се константовати мали број 

дана са јаким ветром, а још мањи са олујним ветром. Њихова могућа појава ограничена је 

на период од марта до новембра, са највећом честином у марту и априлу, а затим и у јуну. 

Честина јаких и олујних ветрова у марту и априлу могла би се приписати источном ветру, 

а честина истих у јуну, северозападном ветру. 

 

2.3.6. Особине микро климе Бора 

Већина рударских и индустријских насеља и региона има специфичну микро 

климу. Она се углавном карактерише повећаним степеном загађености ваздуха и 

погоршаним условима живота људи и развоја вегетације. Развој рударства, значило је и 

значи продукцију знатне количине штетних гасовитих и таложних материја, које одлазе у 

атмосферу и из ње доспевају на тло, вегетацију, насеља и хидрографске објекте.  

Опше загађење представља велики проблем Бора. Дејством дима и отпадних вода 

загађени су ваздух, земља и водотоци у степену који премашује максимално дозвољене 

норме присутне у ваздуху.  

Металуршки погони топионице, у којој се прерађује концентрат бакра емитује 

велике количине сумпордиоксида, арсена и тешких метала преко димњака у атмосферу. 

Сумпордиоксид, арсен и тешки метали су стално присутни у ваздуху у високим 

концентрацијма чак и када топионица не ради пуним капацитетом.  

Наведени и други загађивачи атмосфере над Бором и његовим окружењем, 

испољавају се кроз знатан број људи и деце са акутним обољењима органа за дисање. 

 

2.4. Хидролошка обележја 

 

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. (С.Станковић., 1993.) 
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Борско језеро је настало 1959. године  подизањем бране на самом почетку 

Брестовачке реке, леве притоке Црне реке. Налази се у подножју планине Црни Врх, и у 

близини Бора по коме је и добило назив. Надморска висина језера при максималном нивоу 

воде који је одређен висином слободног прелива на брани, износи 438 m. Брана је дугачка 

170 m, а висока 50 m, а површина језера износи 30 ha. Највећи део воде се користи за 

потребе Рударско топионичарског басена Бор. За побољшање водног биланса језера, у 

његов басен је уведена извесна количина воде из слива Злотске реке. Језеро је 

неправилног облика, јер је након изградње бране, вода потопила доње делове долина 

Марецове реке и Ваља Жони. За разлику од централног дела језера, који се налази 

непосредно иза централног дела бране, делови у потопљеним долинама река подсећају на 

заливе који су дубоко увучени у копно. Температура воде у летњем периоду достиже 26°C 

док је језеро током зиме у потпуности под ледом. У зависности од количине воде која му 

притиче и воде која се из језера узима за потребе РТБ Бор, долази до знатног колебања 

водостаја. Највиши водостаји су почетком пролећа а најнижи крајем лета и почетком 

јесени. У приобалном делу су уређене плаже на којима је лети пуно купача. 

(http://www.bor030.net) 

 

2.4.1. Површинске воде 

На територији општине Бор нема већих водених токова, што је последица великих 

површина под кречњацима у којима је отицање воде подземно, као и знатне 

рашчлањености рељефа, који је условио усмеравање водених токова ка Поречкој реци, 

Тимоку и Тисници. 

Значајнији водени токови су Злотска река, Борска река, Кривељска река, Лазарева 

река.  

Злотска река је посебно изграђеним системом канала и тунела приведена Борском 

језеру, како би поправила његов водни биланс. На овај начин је извршена вештачка 

пиратерија, али све у сливу Црног Тимока. Узводно од села Злот, 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. Површина слива Злотске реке је 314 km2.  У 

пролеће, у време отапања снега и обилних киша, Злотској реци притиче и вода Лазареве 

реке, чији најнизводнији део долине представља 4,5 km дугачка кањонска долина усечена 

између Малиника на југу и Стобора на северу. Кањон је висок на левој страни 350 m, а на 

десној до 500 m. Ширина речног корита је на неким местима само 3 – 4 m. Сличних 

одлика је и кањонска долина Микуљске реке, леве притоке Лазареве реке. Она је дугачка 

1,5 km и дубока 70 до 100 m. На овом простору се истичу још два водена тока 

препознатљива по кањонским долинама. Демизлок је десна притока Лазареве реке. 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 њена кањонска 

долина је дубља у односу на Демизлок.  
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На територији општине Бор недалеко од села Кривељ, преграђена је Кривељкса 

река и створено је вештачко језеро чија се вода користи за снабдевање рудника и 

флотације Кривељ. На територији општине Бор, истичу се још Равна река са Лучком ( 

дугачка 17 km ), поток Сурдуп ( 8 km ), Кривљска река ( 28 km ) и Слатина или Борски 

поток ( 16 km ). Од ових токова, који се спајају низводно од села Слатина и узводно од 

Рготине, настаје Црна река, која се улива у Тимок недалеко од Вражогрнца. ( Станковић 

С., 1993. ).  

Реке на територији општине Бор карактерише висок степен загађености. Посебно 

се истиче река Слатина у коју се сливају отпадне воде из индустријских објеката из Бора. 

Река 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, тј. ван класа.  

 

2.4.2. Извори и врела 

Како је простор Бора и његове околине изграђен првенствено од кречњака, 

карактеристични су и специјални хидролошки услови. Због пропустљивости кречњака, 

њихова основна одлика је безводност на површини и обиље воде у системима подземних 

пукотина и канала. Посебно је карактеристично да се дуж западног обода Дубашнице 

јављају понори, а у источном подножју периодска и стална врела. Вода која нестаје у 

понору Војала, појављује се на Великом Бељевском врелу и Малом Бељевском врелу. 

Поред ова два врела постоје још три врела. Сва она се користе за водоснабдевање Бора. 

Вода која се губи у понору Демизлока, после подземног тока, појављује се на врелима 

испод Лазареве пећине, ка којима се стиче и вода из понора Микуљске реке. Од групе 

Бељевских врела, водом су издашнија Злотска врела. Од воде ових врела настаје Злотска 

река, која је сталан водени ток и припада сливу Тимока, а део воде се користи за 

побољшање водног биланса Борског језера.  

Кречњачки терени Великог Крша, Малог Крша и Стола, хране водом неколико 

јаких врела у планинском подножју. Највећу издашност имају врела у селу Доња Бела 

Река, која се користе за водоснабдевање Бора. Врела имају воду карбонатне класе, а 

вредност Ph је између 6,5 и 7,5.  
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2.4.3. Термоминерални извори 

Од посебног су значаја термоминералне воде Брестовачке бање, која има значајну 

балнеолошку функцију. Бања се налази на надморској висини од 385 m, и једна је од 

најстаријих бања у Србији. Према археолошким налазима воду су користили још Римљани 

а затим и Турци. Након ослобођења од турака у овај крај долази Милош Обреновић који 

се додатно интересује за лековитост воде. Из тог периода су врло значајни објекти, који су 

као културно добро под заштитом државе: турско купатило( хамам), конак кнеза Милоша 

изграђен 1837. године, дворац кнеза Александра Карађерђевића (1856., угоститељски 

објекат „Излетник“, један од најтаријих угоститељско-смештајних облеката у Српским 

бањама. Воде ове бање спадају у ред најлековитијих код нас, а Барон Хердер их је поредио 

са водама аустријских и швајцарских бања. На лековитост воде утиче садржај и међусобни 

однос разних хемијских елемената (калијум, калцијум, флуор, натријум, силицијум, хлор, 

јод, бром, магнезијум, оксиди гвожђа, алуминијума, литијума, мангана, цинка, кобалта, 

бакра, фосфата, као и благо радиоактивни елементи уран, радијум, радон.  Постоји десет 

термоминералних извора са температуром од 32 до 40 °C. Бања има седам мањих базена за 

купање и шест засебних када, који се пуне водом са  осам извора. Постоје још два извора 

каптирана у виду Чесме.  Вода Брестовачке бање погодује лечењу обољења мишића, 

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

рехабилитације после болничког лечења. 

Мање познати су извори термоминералне воде у селу Шарбановац. Извори се 

налазе у области еруптивних стена, који пуне басен Црне реке. Извори избијају дуж 

пукотина у андензиту, која има дужину око 200 метра. Има два извора: горњи са 

температуром 30 °C и доњи са температуром 28,7 °C. 

 

2.5. Педолошка обележја 

 

Природни услови за развој земљишта на територији општине Бор су доста 

разноврсни, па су из тог разлога условили постанак и развој више типова земљишта и 

њихових варијетета.  

Смоница  је веома рспрострањен тип земљишта на територији општине Бор. 

Одликује се знатном дубином и великим садржајем глиновитих честица, па је због оваквог 

састава тешка за обраду. За време киша је лепљива и тешка, а у току лета је сува и 

испуцала. Смоница на територији општине Бор припада групи плодних и полуплодних 

земљишта, погодна за гајење пшенице, кукуруза, јабуке, шљиве. Терени где је 

најзаступљенија су око Слатине, Злота, Метовнице, Шарбановца и Брестовца.  

На извесним површинама у долини Црног Тимока, код Шарбановца и у долини 

Злотске реке код Злота, јавља се огајњачена смоница, која је позната по томе што је 

изгубила црну боју па у попречном профилу доминира сива боја.  
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Кисело-смеђе земљиште  захвата највећу површину на територији општине Бор.. 

спада у плитка и средње дубока земљишта са профилом између 20 и 50 cm. Настала је на 

теренима где су некада постојале шуме, а данас поред шумских састојина има ливада и 

њива. На овом земљишту се гаји овас и пшеница, док кукуруз не успева. Овај тип 

земљишта је најзаступљенији око Горњана, Црног Врха, Танде, Кривеља, Беле реке и 

Брестовачке Бање.  

Земљиште на кречњачкој подлози се налази на теренима око Злота, Великог 

Крша, Малог Крша и на Дубашници. 

Овде се срећу :  

-Плитка црна рендзина на пашњацима, 

-Смеђе земљиште под шумом, 

-Голи крш без земљишта и вегетације.  

Земљиште на кречњаку је под пашњаком, ливадом и шумском вегетацијом, а за 

разлику од овог земљишта су наносна земљишта поред река и потока на којима се гаје 

повртарске културе.  

Велики проблем представља стална деградација земљишта у околини Бора. 

Основни узрочник су индустријски гасови, а поред тога, ту су и водна ерозија при чему су 

поједине обрадиве површине биле засуте јаловином или нестале под рударским коповима. 

Загађени су сви типови земљишта, а посебно они у непосредној близини Бора. Процене су 

да је загађено преко 25 хиљада ha пољопривредног земљишта.  

 Јако оштећење је заступљено на око 3,5 хиљаде ha и то око Бора, Слатине и 

Оштреља.  

 Средње оштећења земљишта захватају око 9 хиљада ha, и има их око Бора, 

Кривеља и поред реке Слатине. 

 Мало оштећена земљишта су заступљена на око 12 хиљада ha и по правилу 

су најудаљенија од Бора и јављају се око Доње Беле Реке, Оштреља, 

Кривеља, Слатине.(С. Станковић., 1993.) 
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2.6. Биљни и животињски свет 

 

За околину Бора карактеристичне су добро очуване букове шуме. Има их на нижим 

планинским косама и заравнима и то на кречњачкој и силикатној подлози. Букове шуме са 

Кучаја се убрајају у најквалитетније, не само у Србији, већ и шире.  Интересантне су и 

шумске састојине субмедитеранског грабића. Посебно је интересантна мезијска врста 

јоргована, која на кречњачким падинама и гребенима планина ствара вегетацију шибљака 

За ниже шумске појасеве околне Бора, карактеристична је заједница храста сладуна 

и цера. Ове шумске врсте су највише крчене за различите потребе становништва, а ретки 

сачувани делови на равним или благо заталасаним планинским странама дочаравају сву 

лепоту и богатство ових шума.  

На територији општине Бор поред ових, јављају се и јела и црни бор (око Злота), 

смрека (на Столу и Великом Кршу), руј (на Кучају и Столу), багрем (на међама око 

сеоских насеља), врба (око река и потока). 

Куриозитет овог краја је ramondia serbica Pancic, Campanula crassipes Heuff., 

Hieracium marmoreum vis et Pancic, Pinus nigra и друге врсте које расту у клисурастим и 

кањонским долинама Злотске реке.  

На Малинику, делу Кучаја, среће се Erysimum comatum Pancic, ендемична биљна 

врсте централног Балкана. Ту је и Genista subcarpitat Pancic, која је први пут овде 

пронађена. На Великом Кршу су пронађене Primula auricula L., subsp.serratifolia (rosh) Jov. 

i Viola grisebachiiana Bald, које још има на Ртњу и Сувој планини. 

Смањење шумских комплекса, ширење рударства и индустрије, неповољно су 

утицали на богатство и разноврсност животињског света. На територији општине Бор од 

сисара живе срна, дивља свиња, вук, лисица, куна белица, куна златица, веверица, идр. 

Међу птицама се истичу јаребица, препелица, њестарка и јастреб. Све ове врсте су 

смањене до минимума, а некима прети изумирање, па је из тог разлога лов сведен на 

минимум. За разлику од тога, у ловишту Дубашница могућ је одстрел дивљачи јер се у 

том ловишту врши размножавање и прихрањивање животиња. 
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3. Друштвено – географска обележја 

 
Територија општине Бор и њена околина су одавно насељени, о чему сведоче 

бројна археолошка налазишта. Посебно се истиче локалитет Рудна Глава, из прве 

половине петог миленијума старе ере. Истраживања су показала да је реч о простору на 

контакту културних група различитих стилских припадности, што га чини демографски, 

археолошки и историјски јединственим.  

 

3.1. Најстарији трагови насељености 

 

Злотска пећина је археолошко налазиште у кречњачким литицама Лазареве долине. 

Представљала је станиште људи, препознатљиво по огњиштима, колибама и радним 

просторијама, као и предметима од камена, кости, земље, и бакра што указује да је насеље 

у пећини представљало занатски центар, који је својим производима снабдевао ширу 

околину. Злотска пећина је прошла кроз три живота: један, када је била металуршки 

центар бакарног доба, када су се у њој израђивали предмети од бакра; други, када постаје 

на почетку бронзаног доба значајна ловачка станица у којој су се израђивале алатке од 

костију уловљених животиња; трећи, када се у Злотској пећини лију разни предмети од 

бронзе.  

Археолошко налазиште Чока лу Балаш у Кривељу је за разлику од оног у Лазаревој 

пећини, било на отвореном простору. Насеље од прућа, које је било облепљено блатом, са 

три стране је било заштићено природним стрмим одсеком. На једином нижем делу је 

постојао зид од каменог набачаја, чији се остаци и данас запажају. Овде су откривени 

трагови огњишта, удубљења за топљење бакра, остаци кућа, оставе за жито, као и 

предмети за свакодневну употребу. Женске фигурице су стилизованог лица и наглашених 

кукова, што указује на рађање, плодност и богатство. Реч је о становништву које се бавило 

земљорадњом, па је плодност жене, њиве и стока била преко потребна за одржавање 

живота. 

Данашња територија општине Бор била је под влашћу Римљана, у њиховим 

настојањима да савладају Дунав. Назив села Рготина је изведен од римског Argentares, 

што указује на бурну прошлост, што такође потврђује и близина Гамзиграда, римског 

средишта felix Romuliana. 

У раном средњем веку територија Бора и његове околине била је у саставу државе 

Цара Душана. Средином 15. века оснива се Видински санџак, којим су, како и целом 

поробљеном Србијим управљали Турци. Из тог периода потичу записи о селима Слатина, 

Бучје, Бела Река и Лука. У време честих ратова између Аустрије и Турске крајем 17. века, 

Бор и његова околина су били у саставу Тимочке Крајине. На географској карти Фридриха 
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Еншелвица из 1718. године уцртани су Бор, Кривељ, Лука, Слатина, Бучје и Злот. 

(Станковић С., 1993.) 

После Пожаревачког мира 1718. године, територија данашње општине Бор 

припадала је Аустрији. Такво стање траје до 1739. године када се поново успоставља власт 

Турака. Слободу у Првом српском устанку извојевао је Миленко Стојковић. Право 

присаједињење Србији уследило је 1833. године када кнез Милош Обреновић долази у 

Брестовачку бању. Две године касније, на његов позив околину Бора истражује барон 

Хердер, рударски стручњак из Немачке. У доба посете овог истраживача Бор је био сеоско 

насеље у долини Слатине где се гајило поврће, воће и винова лоза. Куће су биле од брвана 

и прућа, које је било облепљено блатом. Покривене су сламом или ћерамидом, и ни у чему 

се није разликовао од исто тако заосталих села овог краја, чак је био мањи и сиромашнији 

него суседна насеља. Касније, за потребе развоја рударства, у Бору је подигнуто прво 

радничко насеље, и град се почиње постепено развијати.  

За време Првог светског рата, Бор су окупирали Бугари. Град су ослободиле 

француске трупе 1918. године. Уз помоћ француског капитала почиње обнова и 

проширење рудника. Бор израста у рударски центар са јаким утицајем на насеља у 

непосредној околини. Почетком 1941. године Бор заузимају Немци. Бор и његова општина 

ослобођени су 3. Октобра 1944. године. Статус града Бор добија 30. Марта 1947. године 

када је имао нешто више од 11 хиљаде становника. 

 

3.2. Становништво 

 

Општина Бор се састоји од централног насеља и седишта општине – градског 

насеља Бор и 13 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња Бела Река, 

Брестовац, Слатина, Злот, Топла, Шарбановац и Метовница.  

У општини Бор живи 48 615 становника према попису из 2011. године. Густина 

насељености је 57 ст/km2. Број становника је мањи у односу на 2002. годину када је у 

општини живело 58 817 становника.  
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   Табела бр. 5. Број становника у општини  Бор, у периоду од 1948.- 2011. године 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Бор 11103 14533 18816 29418 35591 40668 39387 34160 

Брестовац 2051 2120 2350 2201 2121 3140 2950 2690 

Бучје 967 1012 1059 1036 970 789 666 579 

Горњане 2061 2126 2093 1875 1705 1446 1114 930 

Доња Бела 

Река 
1308 1318 1356 1267 1157 1049 823 741 

Злот 5465 5661 5538 5233 4918 4280 3757 3299 

Кривељ 2856 2741 2858 3137 2026 1586 1316 1052 

Лука 1082 1093 1022 936 849 702 612 537 

Метовница 2002 2086 2160 1988 1794 1569 1331 1111 

Оштрељ 848 855 912 911 887 798 654 586 

Слатина 1350 1381 1562 1325 1253 1116 921 890 

Танда 700 693 717 599 567 442 350 319 

Шарбановац 2793 2783 2758 2684 2437 2161 1836 1624 

Топла 245 266 247 239 211 154 100 97 

 Извор: Републички завод за статистику, Београд. 

Из наведене табеле се може видети сталан пораст становника у градском насељу 

Бора у периоду од 1948. до 1991. године, док се након тога бележи мали пад,  а у периоду 

до 2011. године и значајнији пад броја становника. Слична тенденција се бележи и у селу 

Брестовац, док је за остала села карактеристичан већи број становника у периоду након 

другог светског рата, који се константно смањује у наредном периоду због миграције 

становника из села у град.  

    Табела бр. 6. Упоредни преглед броја домаћинства у периоду од 1948-2011. 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Бор 5225 5902 6956 10277 11361 13392 14044 12424 

Брестовац 496 503 635 614 625 925 966 959 

Бучје 216 209 226 224 205 191 181 162 

Горњане 482 481 505 491 473 723 369 308 

Доња Бела 

Река 

346 342 383 333 290 279 257 227 

Злот 1194 1275 1360 1354 1323 1203 1129 1015 

Кривељ 630 627 719 790 588 511 469 395 

Лука 264 257 255 233 215 191 175 156 

Метовница 450 463 479 434 427 393 363 339 

Оштрељ 184 185 199 227 218 208 197 173 

Слатина 334 327 430 333 317 288 261 307 

Танда 158 156 162 168 158 138 121 119 
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Шарбановац 621 625 629 644 627 573 555 490 

Топла 59 58 59 55 51 43 33 29 

Извор: Републички завод за статистику 

Број домаћинства континуирано расте након Другог светког рата, на шта је утицала 

боља привредна ситуација у окружењу, отварање многобројних фабрика и бољи животни 

стандард, ова ситуација се задржала до 1981. године када је приметан пад броја 

домаћинства на шта је утицала лоша политичка и економска ситуација у земљи.  

    Табела бр. 7. Домаћинства према броју чланова, по насељима 

 
Укупно 

са 1 

чланом 

са 2 

члана 

са 3 

члана 

са 4 

члана 

са 5 

члана 

са 6 и 

више 

чланова 

Бор 12424 2819 3231 2654 2438 817 465 

Брестовац 959 237 278 148 140 78 78 

Бучје 162 21 43 20 33 17 28 

Горњане 308 65 89 52 34 30 38 

Доња Бела 

Река 

227 49 45 43 22 37 31 

Злот 1015 198 246 172 143 103 153 

Кривељ 395 113 117 50 52 36 27 

Лука 156 32 32 24 19 22 27 

Метовница 339 54 95 56 43 45 46 

Оштрељ 173 32 46 22 23 21 29 

Слатина 307 72 85 49 43 27 31 

Танда  119 35 36 14 15 10 9 

Шарбановац 490 91 111 82 76 58 72 

Топла 29 7 5 4 5 4 4 

Извор: Републички завод за статистику, Београд. 

Из табеле се може видети да у Бору, као градском насељу доминирају домаћинства 

са два члана, а затим са три и четири члана, док јако мали број домаћинстава има 6 и више 

чланова. Готово је идентична ситуација и у околним селима, где се просечан број чланова 

поклапа са статистиком у граду.  

3.2.1. Структура становништва 

Структуре становништва произилазе из природног и механичког кретања 

становништва, и директно утичу на њих, односно структуре становништва треба 

посматрати у међузависном и међуусловљеном односу и узрочно последичним везама са 

динамиком (кретањем) становништва (Кицошев С., Голубовић П., 2004.).  

Становништво као саставни део географске средине не проучава се само по питању 

бројчаног стања и његове промене. Да би се становништво неке територије упознало и 

демографски процеси разумели, потребно је проучити и друге његове аспекте. Структуре 
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становништва представљају динамичне појаве, тј.временом долази до промене удела 

појединих саставних делова у целини. Ове промене имају различите узроке када су у 

питању различите структуре становништва, а исто тако, те промене имају и различите 

последице у поглчеду квалитативних карактеристика становништва. Разликујемо 

структуре становништва по полу, старости, брачном стању, занимању, активности, 

народности, школској спреми и слично (Кицошев С, 2004). 

 

3.2.1.1.Структура становништва према полу 

 

      Табела бр. 8. Структура становништва  према полу у општини Бору од 2002-  

2011.године 

Година Мушко Женско Укупно 

2002. 27501 28316 55817 

2011. 23871 24744 48615 

Извор: Републички завод за статистику, Београд. 

 

Према подацима из табеле се може приметити готово уједначен проценат мушког и 

женског становништва на територији општине Бор и приметан пад броја становника, где 

се у периду од десетак година број становника смањио за преко седам хиљада, што указује 

на процесс старења становништва општине Бор. 

3.2.1.2. Структура становништва према старости 

 

      Табела бр.9. Структура становника према старости у општини Бор  2002-2011.године 

Година старости Бр. Становника 2002. Бр.становника 2011. 

0-4 2 554 1 983 

4-9 3 030 2 323 

10-14 3 395 2 420 

15-19 3 785 2 929 

20-24 3 665 3 069 

25-29 3 708 3 041 

30-34 3 596 2 911 

35-39 3 762 3 256 

40-44 4 398 3 245 
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45-49 4 766 3 465 

50-54 4 782 4 014 

55-59 3 217 4 217 

60-64 3 088 3 847 

65-69 3 088 2 469 

70-74 2 481 2 185 

75-79 1 439 1 810 

Преко 80 838 1435 

Извор: Републички завод за статистику, Београд. 

Становништво од 0 до 19 година означава се младим, од 20 до 59 година зрелим и 

радно способним, а оно са 60 и више година старим. 

Старосна структура становништва општине Бор, Бора као градског насеља и 

сеоских насеља у целини, показује извесне сличности, али и неке разлике. Три најбројније 

категорије становништва у општини и граду су између 30 -35, 35- 39. и 40-44 година 

живота. За разлику од тога, у сеоским насељима три најбројније групе чини становништво 

старо 55-59, 60-64, и 35-39 година. Сеоско становништво је старије од становништва у 

граду, па је овим подацима потврђена чињеница да у селима источне Србије расте број 

старачких домађинстава и смањује се број радно способног становништва, што се 

негативно одражава на земљорадњу и сточарство. 

Највећи проценат младог становништва имају насеља Бор и Брестовац. Ова два 

насеља имају и највећи проценат зрелог, радно способног  становништва. Самим тим Бор 

и Брестовац се истичу најмањим уделом старог становништва. Овакво стање последица је 

великог броја радних места у Бору. Како Брестовац улази у његову прву гравитациону 

зону радне снаге и претставља приградско насеље. За разлику од тога, најмањим 

процентом младог становништва истичу се Лука, Кривељ, Топла, док се изразито старим 

становништвом истичу села Топла, Танда и Злот. Узроци и последице оваквих 

процентуалних односа су бројни. Указују да се у сеоским насељима као последица 

старења становништва, смањује и контигент младог становништва. Традиционална 

пољопривреда као да је изгубила некадашњи значај, јер се све већи број људи бави 

пољопривредом после редовног радног времена у рударским и индустријским објектима. 

 

3.2.1.3. Структура становништва према националној припадности 

 

Проблематика националне структуре становништва претставља комплексно питање 

при анализи демографских карактеристика неке територије. Често резултати добијени 

испитивањем становника бивају непрецизни, непотпуни а самим тим и неупоредиви са 

резултатима добијеним раније или са резултатима до којих се дође у будућности. Оваква 

ситуација последица је тога што сваки грађанин има уставно право изјашњавања или 

неизјашњавања о националној припадности на основу субјективног става,тако да једна 
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особа у једном тренутку може да се „осећа― као Србин, у другом као Југословен, у 

трећем као Ром а у четвртом пак, може да се не изјасни. Најчешће промене декларисања о 

националној припадности запажене су код Турака, Рома, Влаха, Буњеваца, Муслимана и 

Југословена. ( Крстић В., 2007.) 

   Табела бр. 10. Структура становништва према националној припадности 

 
Срби Власи Роми Македонци Румуни Бугари Албанци Мађари Остали 

Град 27958 1636 1695 395 69 56 106 20 144 

Села 7477 5065 63 34 224 4 7 4 41 

Укупно 35435 6701 1758 429 293 60 113 24 185 

Извор: Републички завод за статистику, Београд. 

Напомена: У категорију означену остали припадају : Бошњаци, Буњевци, Горанци, 

Југословени, Немци.  

Бор је мултиетничка средина. Према подацима из табеле, највећи проценат чине 

Срби (73 %), затим Власи (13,8 %), Роми (3.6 %), Македонци (0,9 %), Румуни (0,6 %). 

 

3.2.1.4. Образовна структура становништва 

 

Образовна структура становништва представља значајну компоненту у 

истраживању и изучавању популације једне земље. Достигнути ниво образовања и његова 

структура веома су битан фактор за сваку земљу. Ова условљеност посебно долази до 

изражаја у доба брзих друштвено-економских промена које условљавају и велике промене 

образовног састава становништва. Посебну пажњу треба посветити обиму и врсти 

образовања у односу на потребе друштва (Павливић М., 1998.). 

Табела бр.11. Становништво старо 15 и више година према школској спреми по попису 

2011. 

 Без 

школске 

спреме 

Непотпуно 

основно 

образовање 

Основно 

образовањее 

Средње 

образов

ање 

Више 

образовање 

Високо 

образова

ње 

Непознато 

Град 627 1182 5342 16628 1637 2990 69 

Села 434 3426 3567 4684 285 297 21 

Укупно 1061 5308 8909 21312 1922 3287 90 

Извор: Републички завод за статистику, Београд. 
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- График 1.Економска структура становништва 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

3.3. Привреда 

 

У економском погледу Бор је регионални центар источне Србије, пре свега због 

развијеног рударства и индустрије, као и других привредних грана. Локалну економију 

општине Бор у 2006. години чинило је 482 предузећа. У укупној структури националног 

дохотка оствареног у општини Бор, највећи део чини прерађивачка индустрија (27 %), 

трговина (25 %), пољопривреда (15 %), саобраћај (14 %) и остале делатности  (20 %). 

 

3.3.1.Пољопривреда 

На развој пољопривреде у општини Бор су утицали разни фактори, а посебан значај 

су имали природни услови, који су одређени географским положајем општине.  

Укупна површина општине Бор је 85,348 ha, од чега пољопривредно земљиште 

чини 39,290 ha (46 %), шумско земљиште 38,406 ha (45 %), и неплодно 7,652 ha (9 %). 

Према условима за развој пољопривреде на територији општине Бор се издвајају два 

рејона :  

 Планинско побрђе са долином Тимока, 

 Планински рејон. 

      Од укупне површине општинске територије на рејон планинског побрђа отпада 33 

%, а  на планински рејон око 67 %. 
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За пољопривредну производњу повољнији је рејон планинског побрђа, па се уз 

сточарску производњу интензивније развија ратарство, док је у планинском рејону 

основна пољопривредна грана сточарство, а ратарство је тамо где услови дозвољавају, 

подређено производњи сточне хране. 

Структура обрадивих површина је доста неповољна, јер нпр. обрадива површина на 

индивидуалном сектору учествује са 45 %, а на друштвеном са свега 7,6 %.  

Села из Другог светског рата су изашла порушена, осиромашена и заостала. Било је 

доста уништених средстава за рад, сточни фонд је скоро 50% био уништен, а била је и 

несташица семена и другог репродуктивног материјала. У послератном периоду развој 

пољопривреде карактерише промена структуре. Аграрним интересентима издељена је 

земља из аграрног фонда, а индивидуални сектор је ограничен на 10 ха обрадиве 

површине. Измењена је и структура ратарске и и сточарске производње. У послератном 

периоду је развијено и пољопривредно задругарство и остварена сарадња индивидуалних 

газдинстава са задругама. Уведене су продуктивније расе стоке, а сем тога, набављена је и 

савремена опрема за друштвени сектор, а последњих година и за приватни сектор.  

Табела бр.12. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским 

општинама, у хектарима 

Катастарска 

општина 
њиве вртови воћњаци виногради ливаде пашњаци 

остало 

земљиште 

Бор 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Бор 2 196,0824 1,6469 24,1623 18,6823 265,6322 481,9039 481,9039 

Брестовац 1738,0526 0,9724 85,2632 44,4730 712,4420 702,8864 702,8864 

Бучје 522,9713 0,0000 51,9188 46,3942 406,7051 1067,6736 1067,6736 

Горњане 1645,1685 2,4656 355,6075 26,8859 1516,1224 1306,6497 1306,6497 

Доња Бела река 894,9589 3,0736 23,9207 40,3990 464,6786 582,6548 582,6548 

Злот 1 570,5021 1,8301 21,9767 14,8700 233,1563 94,9552 94,9552 

Злот 2 433,2504 3,0946 55,9556 24,3548 1778,9734 660,0453 660,0453 

Злот 3 696,1883 0,3580 78,9691 30,6825 789,0250 296,3303 296,3303 

Злот 4 1189,6326 2,4859 62,6932 60,6327 480,4813 212,8221 212,8221 

Злот 5 152,0808 4,2995 24,2892 8,1202 27,4171 24,8732 24,8732 

Кривељ 921,3213 14,6937 185,9928 67,2235 1407,5017 1098,7875 1098,7875 

Лука 783,9450 0,3845 85,4725 15,4910 409,1163 1127,3158 1127,3158 

Метовница 1838,5063 0,0000 98,2018 50,4904 476,7878 341,9024 341,9024 

Оштрељ 619,7131 1,1062 17,6515 33,9653 113,0102 230,6321 230,6321 

Слатина 1013,9516 0,0000 79,8407 12,9517 418,0656 430,7260 430,7260 

Танда 330,9694 0,1638 113,4856 6,9770 394,4665 660,1168 660,1168 

Топла 170,1382 0,0000 14,1388 3,7805 96,2570 372,5806 372,5806 

Шарбановац 2279,2713 1,8378 96,5508 66,6037 660,6981 377,9669 377,9669 

Укупно 15966,7041 38,4126 1476,0908 572,977 10650,5366 10070,8226 10070,8226 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Бор, 2015. 
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Према подацима из табеле, може се видети да у структури пољопривредних 

земљишта највећи проценат отпада на њиве, ливаде и пашњаке, док далеко мању 

површину захватају воћњаци и виногради. 

Од пољопривредних култура највише се сеју пшеница, кукуруз, раж, јечам, овас, 

крмно биље, а највећи приноси се остварују од пшенице и кукруза. 

 

3.3.2. Рударство и индустрија 

3.3.2.1.Истраживачки радови у Бору и околини 

 

Рударска традиција, која се у Тимочкој карајини ослањала на староо рударство из 

давних векова, поново је обновљена у другој половини 19.века. Овај крај је почело 

посећивати велики број рударских стручњака, при чему су се смењивала мишљења. Неки 

су тврдили да постоје лежишта бакра а неки пак не. Око 1875. године у Бору су ипак 

запажене бакарне руде, али то није био довољно убедљив аргумент за службу 

Министарства финансија која се бринула о развоју рударства у земљи. Неколико година 

касније почиње систематско истраживање ових терена, после оснивања Тимочког 

рударског синдиката 1895. године, а на иницијативу и под руководством рударског 

стручњака Феликса Хофмана. Поред њега у истраживању су учествовали  Никола Пашић, 

Ђорђе Вајферт и други. Убрзо се синдикат распао, а радове је преузео на себе Ђорђе 

Вајферт. Он је финансирао истражне радове који су углавном имали за циљ истраживање 

злата, мада су вршена и истраживања руде бакра.  

1898. године на Црвеној стени је откривен висок садржај злата у руди (до 40 грама 

по тони). 1903. године истраживања су се вршила на четири места: у Кривељу, на Црвеној 

стени, у селу Бору и преко Борске реке, и на Чоки Дулкан. Све до 1905 – 1906. године, рад 

у руднику је био пробног карактера, а тек је тада откривено веће рудно лежиште. Из 

године у годину се повећавала производња Борског рудника, а процењене резерве су се 

све више повећавале, тако да је било могућности да се производња удесетостручи. 

Убрзо простор наше земље бива захваћен ратом, а у јесен 1915. Борски рудник 

заузимају бугарске трупе. Производња бакра у периоду од 1916. до 1918. се одвијала 

редовно, а 1917. година се сматра рекордном у погледу количине извађене и претопљене 

руде. Извађено је 371 600 тона руде садржине 6,1 – 6,3 % бакра. Чистог бакра је добијено 

око 24 000 тона, од тога у 1917 .години  око 12 000 тона.  

7. октобра 1918. француска коњичка бригада генерала Гамбете улази у Бор. Убрзо 

затим, рудник прелази у надлежжност српских јединица, али је власништво француског 

капитала што се задржало све до 1940. године, а период између два светска рата је био 

назван „златним добом“ француског капитала у Бору. 

По производњи бакарне руде заузимао је прво место у Европи, а седмо у свету. Оно 

што се у периоду између два светска рата подразумева под Борским рудником чини 
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уствари цео један комбинат, који је обухватао два рудника бакра, постројења примарне 

прераде и флотације, пет високих пећи, електролизу бакра, и каменолом у Кривељу.(Група 

аутора 1975.)  

Априла 1941. године Бор су заузели Немци и почели рашчишћавање рушевина, јер 

је по наређењу Команде Југословенске војске, рудник био миниран. Немци су настојали да 

максимално искористе бакар, злато и сребро. Вршен је притисак на становнишштво да се 

пријављује за рад у руднику. У Бор и околину депортовани су радници из различитих 

делова Србије, Југославије и Европе. За њихов смештај у Бору, Крепољину, Жагубици, 

Петровцу и Пожаревцу изграђена су 33 логора. У њима је било и Јевреја из Мађарске и 

политичких затвореника. Животни и радни услови били су испод људског достојанства. 

Бор, у својој историји, није упамтио тежа времена. 

Слободу су граду, руднику и околини донели борци девете и Седме српске бригаде 

и 23 дивизија Црвене армије 3, октобра 1944. године. Родила се трајна слобода и почиње 

нова етапа развоја Бора. Оружје се замењује оруђем, пушка крампом, митраљез рударском 

бушилицом, топ багером. 

 Упоредо са повећањем производње бакра у даљем економском развоју требало је 

повећати ангажовање и других привредних делатности. Постојале су потребе и 

могућности да се технологија прераде руде и добијања бакра прошири и на нове 

производе. На бази отпадних металуршких гасова могла се производити сумпорна 

киселина, која је тада била неопходна хемијској индустрији, а нарочито индустрији 

вештачких ђубрива у Прахову.  

За развој нових индустријских делатности била је заинтересована борска општина, 

која је поред економског имала и одређени друштвени значај. Рударство тада није било у 

могућности да обезбеди већи број нових радних места за млађе кандидате, а нарочито за 

женску радну снагу. Један од најважнијих задатака био је да се поред даље модернизације 

технологије производње бакра, приступи и изградњи нових индустријских капацитета, јер 

постојећом технологијом нису се могли очекивати већи резултати. Нарочито су 

погоршани природни услови експлоатације. Садржај метала у руди опао је за више од три 

пута, па је за исту количину бакра требало ископати три до четри пута више руде. Тон је 

повећавало трошкове производње. Да би се постигли већи резултати, требало је 

приступити модернизацији производње и увести нову технику и технологију 

На бази металуршких отпадних гасова у Бору је изграђена и прва фабрика 

сумпорне киселине, са годишњим капацитетом од 230 хиљада тона. Ова фабрика била је 

само део великог индустријског комплекса, који се истовремено изграђивао у Прахову. 

Прва фаза изгрдње и реконструкције рударских и металуршких капацитета у Бору, као и 

изградња нове фабрике сумпорне киселине, завршена је 1961. године. На свечан начин 

нове објекте у Бору пустио је у погон Јосип Броз Тито. ( Група аутора, 1975. )  

Проширење рудника у Бору и Мајданпеку, изградња нове фабрике у Мајданпеку, 

металуршких и хемијских објеката у Бору и изградња нових објеката хемијске индустрије 

у Прахову, створили су услове и за нову организацију рада. Интеграцијом Борског 
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рудника, Рудника бакра Мајданпека и хемијске индустрије у Прахову створен је Рударско 

– топионичарски басен Бор. 

Индустрија и рударство у Бору развијају се у наредном периоду још бржим 

темпом. Годишња производња бакра достиже ниво од 49.808 тона, од сопствених 

сировина и око 2.215 тона бакра од купљених сировина.  

Привредна реформа 1965. године, омогућила је нове иницијативе у индустрији и 

рударству. Већа производња у рударству и металургији, пољопривреди и шумарству 

требало је да омогући развој осталих привредних делатности. 

Програм друге фазе реализован је у периоду од 1966. до 1971. године. У Бору је у 

току тих пет година реконструисан процес експлоатације и прераде минералних сировина. 

Производња је већ у почетку дала веома добре резултате. У Бору је производња руде 

повећана од 2.323.105 тона у 1965. години на 2.975.806 у 1973. години. Заједничка 

производња руде у Бору и Мајданпеку повећана је од 5,8 на око 14 милиона тона 

годишње. ( Група аутора, 1975. ) 

Истраживања показују велико богатство у рудама обојених метала, како у околини 

Бора, тако и у осталим крајевима наше земље. Посебан значај има и ново налазиште 

бакарне руде у Великом Кривељу, у непосредној близини Бора. Експлоатацијом овог 

налазишта обезбедиће се у наредним годинама још већа производња бакра.  

Поред рудартства и металургије у привреди Бора заступљене су још две 

производне области, од којих једна обухвата базну хемијску индустрију, а друга 

прерађивачку металургију. 

Град се брзо ширио и постао рударски и индустријски центар домаћег, европског и 

светског значаја. Бор се убрзано развијао, а рударство и металургија у дугом периоду дају 

обележје економског развоја не само општине бор него и источне Србије.  

До краја 80-их година РТБ – Бор је био један највећи европски гигант у области 

обојене металургије и прераде бакра, а други у свету. Године експлоатације руде, 

непланско и слабо улагање у производњу и технолошке капацитете, пословање у условима 

санкција са депресивном ценом бакра у односу на трошкове производње, нагомилане 

последице загађености, учиниле су да РТБ - Бор задњих петнаестак година, постане 

предузеће са великим проблемима, у потреби за свежим капиталом ради обнове 

производње и наставка експлоатације преосталих рудних лежишта чија издашност може 

обезбедити профитабилну производњу у наредних две - три деценија. 

До средине 90 их година прошлог века, РТБ Бор је запошљавао око 14 000 радника. 

Поред рударства и металургије убрзо су се развиле и друге привредне гране.) 
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3.3.3. Шумарство 

Територија општине Бор спада у изразито шумовита подручје. Од 85 6255 хектара 

укупних површина, под шумама се налази око 43 % у укупној структури.  

По свом карактеру шуме на територији општине Бор могу се поделити у три 

групације: шумске културе подигнуте у непосредној близини Бора-пошумљавањем 

еродираних површина, шуме побрђа, и шума приватних власника. По саставу ово су 

ниске, изданачке шуме, па углавном имају мањи економски значај. Шуме планинског 

региона су по саставу, углавном букове шуме..Простиру се делимично на масиву Дели 

Јована, Стола, и Визака, а већи део површине се налази у масиву Јужног Кучаја. 

Шуме северног и Јужног Кучаја представљају највећи и  најквалитетнији комплекс 

букових шума у земљи, а по мишљењима научника ове букове шуме су најквалитетније и 

у Европи. 

Табела. бр 13.Према врсти дрвета структура шума је следећа: 

 Друштвени сектор у ha Приватни сектор у ha 

Буква 6 500 9 042 

Храст 700 9 745 

Багрем 2 180 2 636 

Остале врсте 4 200 2 477 

Извор : књига Група аутора 1975. 

Високе букове шуме су у целости у фази искоришћавања. Експлоатација ових 

шума почела је непосредно после рата, на Црном Врху, па су једним делом ове шуме у 

подмаклој фази подмлађивања. Подмлађене шуме чине око 2/3 укупних површина 

букових шума. Остали део букових шума има дрвну масу око 250 m3 по 1 ha. Ове шуме су 

у добром стању. 

Уопштено гледајући, шуме су од општег друштвеног интереса, са врло много корисних 

функција, споредни шумски производи, хидролошка улога, климатска улога, хигијенско 

здравствена , естетска, рекреативна и заштитна улога. С обиром на то да је Бор велики 

индустријски центар, сигурно је да су остале функције шуме на овом подручју од посебног 

значаја.  

Од укупне површине друштвених шума, 60% се налази у атару села Злота и то 

највредније букове шуме. Експлоатација ових шума почела је непосредно после рата, тј. 

крајем 1944. године и почетком 1945. године на Црном врху, па су једним делом ове шуме у 

поодмаклој фази подмлађивања.  

Шуме у планинском региону су економски вредне. Шуме побрђа су углавном 

енклаве у пољопривредном земљишту. Ове шуме нису уређене, тј.немају израђене и 

одобрене шумско-привредне основе, већ се њима газдује на основу годишњих планова, 

које доноси надлежан орган за послове шумарства Скупштине општине Бор 
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3.3.4. Туризам 

Туризам у општини Бор је поред рударства  један од најзначајнијих фактора за 

развој града, јер располаже значајним природним ресурсима и туристичким атракцијама.  

У подножју планине Црни Врх, на 17 км од Бора, планински водотоци 1959.године 

заробљени су браном и на тај начин је настао један од туристичких бисера борске 

општине – Борско језеро. На надморској висини од 438 м, глатка површина језерске воде 

од 30 хектара, огледало је за сликовиту и раскошну лепоту околних предела 

 

Слика бр.7. Борско језеро 

Извор: Туристичка организација Бор 

 

Кристално чиста језерска вода у летњим месецима добија тамно зелену боју а њен 

површински слој досегне температуру од 25 степени Целзијусових, што је чини изузетно 

пријатном за купање. Ситно разуђена обала и приобаље са уређеним плажама, 

рекреативним и стазама за шетњу, спортским теренима и другим садржајима поред 

одмора омогућавају спортске, рекреативне, излетнишне и културно-манифестационе  

активности, и тако чине Борско језеро једним од најпривлачнијиг туристичких места у 

овом делу Србије. 

Изванредан положај и добра саобраћајна повезаност омогућавају организовање 

излета до Бора, Брестовачке бање, Лазаревог кањона и пећине, Феликс Ромулијане, Ртња, 

Дубашнице, Црног Врха, Врела Млаве, манастира Горњак.. 

Борско језеро је идеално место за риболов. Чисте планинске воде које се уливају у 

језеро, као и редовна годишња порибљавања чине га погодним стаништем за велики број 

рибљих врста попут шсрана, деверике, сома, смуђа, бандара и свих врста беле рибе.  

http://tobor.rs/wp-content/uploads/2014/04/211020131563.jpg
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Од смештајних капацитета на располагању гостима су хотел „Језеро“, дечије 

одмаралиште „Савача“, ауто-камп, коначиште „Вертиго“, као и смештај у домаћој 

радиности у кућама и собама, лоцираним у непосредној близини језера.  

На само неколико километрата од Борског језера  налази се Брестовачка бања,која 

носи епитет „Дворска бања“, јер су у 

њој боравиле и подигле своја здања обе 

српске краљевске династије . Конак 

кнеза Милоша (Обреновића) и Кнежев 

дворац (Александра Карађорђевића). 

По својој лековитости бања је била 

позната још за време Римњана, а 

систематизовано бањско лечење 

почиње у 19.веку. 

 

Слика бр.8. Брестовачка бања 

 Извор : Туристичка организација Бор 

Бања је мала, али симпатична и не треба је никако заобићи. Идеална је за шетњу. 

Међутим, у бањи су примарни ваздух јер је бања окружена столетним буквама и боровима 

и термоминералне воде које помажу у лечењу обољења кичменог стуба мишића, костију, 

коже и зглобова. 

Следеће туристички атрактивно место у околини Бора су и Злотске пећине, које се 

налазе недалеко од села Злот, које представљају један од највећих пећинских система у 

Европи. Том систему припада десетак пећина и јама, а најпознатије су Лазарева пећина и 

Верњикица 

Лазарева пећина је уређена за посетиоице, док је Верњикица још увек неуређена за 

посету, а по многим истраживањима је једна од најлепших пећина Европе.  

Лазарев Кањон представља свакако најатрактивнију локацију Борске општине и 

целог краја. Лепота кањона се може дож ивети успоном на Малиник и спуштањем до 

ивице кањона.  
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Лазарев кањон спада у ред 

најнепроходнијих кањона у Србији. Кањон 

је дуг 4,5 км, а дубок до 350 м. Најмања 

ширина кањона износи 3-4 м. На целој 

дужини кањона не постоји ни једна 

пешачка стаза нити уопште има 

могућности да се сиђе или изађе из 

кањона.Стране кањона су врло стрме, 

најчешће вертикалне. 

 

Слика бр.9. Лазарев кањон 

Извор : Туристичка организација Бор 

 

Још једна од туристички 

атрактивних локација у  непосредној 

околини Бора је и прераст Самар на 

речици Пераст, на планини Дубашници, и 

представља остатак некадашње пећине 

дуге 1800м. Свега стиотинак метара даље 

налази се мала пећина која представља део 

некадашње урушене пећине. Погодна је за 

спелеолошке авантуре 

 

Слика бр.10. Прераст Самар  

Извор : Туристичка организација Бор 
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Нешто што туристима највише 

привлачи пажњу приликом посете самом 

граду ј е површински коп. Од пре пар 

година уређен је видиковац  па је сада 

много безбедније прићи највећој и 

најдубљој вештачкој рупи у Европи. 

                                                                                                             

 

Слика бр. 11. Површински коп 

Извор : Туристичка организација Бор 

 

Золошки врт представља најмлађу атрактцију у Бору, отворен је новембра 2011. 

године, чиме је Бор постао четврти град који може да се похвали овим занимљивим 

садржајем, пре свега за најмлађе. 

Још неке од туристичких атракција у граду су нпр. Кафић који се налази 400 м 

испод земље, који се може  организовано посетити, а сликање испред највеће машине у 

руднику „Дампера “посетиоцима града ће употпунити доживљај града 

 

3.4. Насеља 

Поред Бора, као јединог градског насеља у општини, истиче се још 13 насеља. Од 

њих само Злот има обележје варошице, а сва остала су сеоска.  

Бор се постепено развијао и из малог сеоског насеља прешао у модеран рударски 

центар. Пресудан период за село Бор је било време између 1900. и 1910.године, када је 

1903.године отворен Борски рудник. Од малог села с лаганим природним прираштајем 

карактеристичним за целу његову околину, постаје варошица у којој је број домаћинстава 

већи од броја кућа, дакле, насељаваку се породице које више не живе од пољопривреде, 

апоред стално настањених има и радника који долазе из околних насеља.  

Село Бор је основано на брдовитом пределу на крајњем северу Црне реке и на 

крајњем југу Пореча, на тзв. Малом и Црвеном брегу. Према неким подацима крајем 18. 

Века у Бору је било само око 5 кућа, које су првобитно биле смештене на месту званом 

Селиште на северној падини Борског брда. Прва досељена породица била је породица 

Петра Дулкана из села Осанице у Хомољу. Насељен је од  стране турског аге из Слатине и 

био је кнез. Куће Јанковића и Брабуловића досељене су из села Валакоња из Црне Реке, 

Кућа Раје Дамјановића досељена је из Ердеља. За породицу Пауникића се не зна одакле је 

досељена. Први становници Бора су се бавили сточарством, земљорадњом, 

виноградарством и пчеларством.  
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Први насељеници били су Власи, и све док није постао град 1947.године Бор је 

задржао такав свој етнички профил. Интересантан је податак да су се његови становници 

приликом разних пописа различито изјашњавали. 1874. Године су се изјаснили као Срби, а 

само десетак година касније као „Страна народност“. 

Село Злот је највеће село у борској општини, лежи на обалама Злотске реке, која 

извире из планине Малиника и утиче у Црну реку код села Сумраковца.. Сеоски атар има 

надморску висину чак до 1158. Метраи веома је брдовит. Са севера се граничи атаром села 

Брестовца, са запада планином Малиником, с југа селом Подгорцем и с истока 

Сумраковцем и Шарбановцем. Северозападно од центра села налази се позната Злотска 

пећина. Село је удаљено од града 18 км. У селу се налази осмогодишња школа, дом 

културе, здравствена и ветеринарска амбуланта. До самог отварања рудника 

становништво се бавило претежно сточарством, па су већином били стално насељени по 

планини. Отварањем рудника у Бору, житељи Злота су временом променили занимање. 

Постајали су рудари, занатлије, трговци, а данас има чак и висококвалификованих 

специјалиста. Центар села, кроз који протиче Српски поток, дели се данас на четири 

рејона, а остали атар на следеће засеоке који су од центра села уаљени од 1-13 км : 

Дубрава, Манастириште, Кров, Преваље, Девесел, Галоња, Селиште, Горња Стопања, 

Доња Стопања, Смолница, Крљинац, Кобила, Тилва Њагра и др. Село је насељено 

влашким становништвом , мада има и староседелаца (породице на Кобили), мада има и 

оних који су се сељакали на ужем простору, као и досељеника из Алмаша у Румунији.  

Село Брестовац, представља приградско насеље Бора, са којим је спојено 

стамбеним комплексом „Металург“. Село се развило дуж обале Брестовачке реке. 

Брестовац је до почетка 20.века био типично разбијено село. Живело се по брдима и 

висоравнима у катунима и појатама. Почетком 20.века, село се почело збијати у данашњи 

центар села што је било у вези са развојем рудника у Бору, у коме су се Брестовчани 

запошљавали, али и даље остаје издељено на „засеоке“ или „рејоне“, веома удаљене, који 

су временом настали сажимањем котуна. Процесом сабијања села настала је појава 

„удвојености“ насеља, тј.свака породица има по две куће : у центру села и на појати. 

Половина од укупног броја шпородица данас живи у селу, а друга половина на појатам, 

иако и она има куће у селу. Ова појава је настала под утицајем Борског рудника, па на 

појатама живе они којима је Бор одатле ближи, док су се запослени из даљих појата 

спустили у центар села. Центар села се дели на : село лева страна и село десна страна у 

односу на Брестовачку реку и на засеоке: Тилва Њагра, Огашу Бигарин, Колиба, Огашу 

Поток, Трњане, Бањско поље, Коза, Кучајна, Муреј идр. 

Село Кривељ, односно његов центар села лежи у доллини Кривељске реке. Са 

градом је повезан асфалтним путем. Претпоставља се да је добио назив по Кривељском 

камену, брду изнад села. Кривељ је разбијено село са центром и са 18 заселака : Лкова, 

Сараку, Субац, Шерет, Ваља Маре, Дренова, Црвена идр. Село лежи на богатим 

лежиштима бакра. Истраживачке бушотине дубоке 800м указале су на резерве преко 600 

милиона тона руде, па су поједини делови села почели са измештањем становника како би 

се експлоатација ширила.  
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Село Горњане је најсеверније село у општини Бор . С Бором га повезују два сеоска 

пута. Први преко Милошеве куле, која се налази на путу Мајданпек – Бор, у дужини од 40 

км., а други у дужини од 12 км преко Кривеља и Бучја. Смештено је испод Малог и 

Великог крша, између којих је могућ прелаз из ПоречкеРеке у Хомоље кроз тзв. 

„Врата“.Село је разбијеног типа с мало насељеним центром, који се назива Старо Село и 

14 заселака, односно група кућа : Огашу Хајдукули, Балта Маре, Крушар, Думбрава, 

Визак, Краку Флореску, Велика Кулма, Селиште, Србулешти, Манастир, Гарван, 

Прекокрш. Село је насељено углавном Власима. Највећи број становника село је имало 

1910.године и то 2.279. Од тада се број становника смањује, али је још увек реч о једном 

од већих села у општини.  

Село Бучје је село разбијеног типа. Центар села је смештен у изворишном делу 

потока Бучје, а у подножју Великог Крша, с надморском висином од око 750 м. Атар села 

се налази на половини планинског пута између Кривеља и Горњана. Око 1740.године, село 

је имало око 10 кућа, а становници су били Власи.  

Село Шарбановац је најјужније село у борској општини, са градом је повезан 

асфалтним путем. Лако је приступачан и са магистралног пута Параћин – Бор, јер је на 

југу општине, у сливу Црног Тимока. Накада је центар села био у „селишту“ код садашње 

раскрснице путева Параћин – Зајечар. У самом центру села постоје извори топле лековите 

воде, које народ назива Шарбановачка бања, мада ови извори нису још увек туристички и 

балнеолошки валоризовани.  Становници села изводе његово име од влашке речи „серв“ 

или „шарб“, што значи јелен или дивокоза (ова дивљач некада скупљала око поменутих 

извора топле воде). Село је доста пространо, пречника око 16 км.  

Село Метовница лежи на раскрсници магистралних путева Параћин – Зајечар и 

Зајечар – Бор. Кроз центар села протиче Брестовачка река, а кроз југоисточни део атара 

Црни Тимок. 

Село Слатина се налази на 12.килиметру пута Бор – Рготина. Село је настало 

поред средњег дела тока Слатине, којом отичу отпадне воде РТБ Бор, те је приобаље 

загађено. Регулација овог тока је неминовна како би се селу вратио мир и могло нормално 

да функционише. Назив села је изведен од речи Златина – златна. Село је збијеног типа. 

Потпуно се збило почетком 20. Века што је било у директној вези саа отварањем рудника 

у Бору, у коме су Слатињани масовно запошљени.  

Село Доња Бела Река је најисточније село у општини, лежи на истоименој реци, 

коју мештани називају Равна река, а која с Кривељском и Слатинском реком чини 

Рготинску реку. То је збијено насеље друмског карактера пошто лежи на путу од Бора ка 

Мајданпеку. Становници живе искључиво у селу, а само преко лета станују „на појатама“ 

у време пољопривредних радова. Постојале су тврдње да је село насељено Србима у време 

велике сеобе Срба 1690.године и да његови становници спадају у миграциону групу 

Косоваца. То је само делимично тачно. Већи део становништва је досељен у 17.веку из 

околине Новог Пазара, а мањи део с Косова. Село је подељено на Горњу и Доњу махалу, 

које се деле на мање засеоке према називима породица.  
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Село Лука, налази се северно од Бора, лево од асфалтног пута Бор – Мајданпек, с 

којим је повезан обичним сеоским путем, а смештен је на обалама Лучке реке под самом 

планином Стол. Лука је типично разбијено насеље са центром села и 10 -ак засеока. У 

самом центру постоје Српска и Влашка махала. Српска махала се налази на десној обали 

Лучке реке, ту су живели Срби староседеоци, који су се касније раселили северно у 

Неготинску крајину и јужно у Црну Реку. На њихово место су се досељавали Срби из села 

Сикола у Неготинској крајини, средином 19.века. Њима су се придружили Власи из 

Ветриње – једног потеса у данашњем лучком атару, који су у Луку били насељени из 

околине Неготина. 

Село Топла, данас административно припада селу Лука. Међутим, 1846.године 

припадала је Бучју. Од 1910. Године помиње се посебно, да би се 1948. Године поново 

припојила Луки. Топла нема ценар села, постоје само групе кућа на појатама, па је то 

типично разбијено насеље сточара.  

Село Танда, тј. центар села налази су у клисури реке Црнајке, коју народ назива 

Ваља Маре што значи „Велика вода“, иако она то уствари није. Кроз клисуру поред реке 

пролази пут Бор – Милошева кула – Мајданпек. У центру села се налази месна 

канцеларија, школа са четири разреда, продавница, воденица . Становништво се углавном 

бави сточарством али има и доста људи запослених у Бору. 

Село Оштрељ се налази 7 км од Бора, на десној страни Кривељске реке. Село је 

некада било разбијено. Данас цело село живи у селу осим десет породица, које живе на 

салашима, али о+и оне имају куће у селу. Ипак, још увек постоји стара подела на „Село“, 

као центар, и на поједине делове: Баницу, Ђал, Ваља Маре, Ваља Мик, и Голију. 

Становништво је углавном запослено у Бору, док се пољопривредом баве претежно 

старији људи.  

Готово сва села на територији општине Бор су захваћена процесом деепопулације, 

што је велики проблем, не само општине Бор, већ и читаве државе. Већина сеоских насеља 

у општини је разбијеног типа са издвојеним деловима, који су се засновали на местима 

некадашњих сточарских катуна. То су била привремена летња станишта на 

земљорадничким и сточарским поседима. Разбијеност насеља чини их туристички 

привлачним, јер су углавно м утонула у зеленило, мир и тишину крајолика. Могућност 

дугог боравка у природи и учествовање у пољским радовима уз брање лековитог биља и 

плодова, основа су одмора и рекреације на селу. (Група аутора, 1975.) 
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Закључак 

 

Бор је још почетком XX века био мало подпланинско село. За релативно кратко 

време израстао је у један од већих рударских центара Европе. Географски и саобраћајни 

положај Бора је добар, привредни развој је базиран на рударству и металургији, а од 

осталих делатности присутне су: прерађивачка индустрија, туризам, трговина. 

Пољопривреда је делатност са скромним учешћем у укупном дохотку, али са прoменом 

ситуације у РТБ- у, постаје алтернатива у економском развоју. С обзиром да основу 

привредних активности у Бору чини Рударско - топионичарски басен Бор, услед испарења 

и гасова, ваздух је загађен, а Борска река је претворена у колектор отпадне воде, загађено 

је и тло.  

Током друге половине XX века, Борска котлина је била захваћена интензивним 

променама. Те промене довеле су до одређених измена у њеном географском лику. Бор се 

у овом периоду интензивно гради и развија. Тако постаје један од најурбанизованијих 

градова Србије. Отварање Рударско – топионичарског басена 60- их година XX века 

доводи до прилива великог броја становника, који долазе у Бор због посла. Интензивно се 

развија до 90- их година XX века када запада у економску кризу која за последицу има 

исељавање становништва, незапосленост и пад животног стандарда. Демографски подаци 

указују на пад броја становника, изразиту депопулацију, што је последица негативне стопе 

природног прираштаја, исељавањем становништва из сеоских насеља у Бор, околне 

градове, друге делове Србије, као и одласком једног дела радно способног становништва 

на привемени рад у стране земље. Све то указује да на овим просторима живи релативно 

старо становништво, што доводи до све већег броја старачког становништва, како у 

сеоским насељима тако и у општини као целини. 

Да би се то спречило, непоходно је спровести мере које ће подстаћи развој насеља, 

треба већу пажњу посветити урбанизацији сеоских насеља како би се спречило исељавање 

становништва, треба подстицати становништво на бављење пољопривредом, затим треба 

подстаћи развој домаће радиности и сеоског туризма као и развој економских и културних 

институција и слично.  

Опште загађење у Бору је његова велика невоља.У сусрет решењу овог проблема 

општина је израдила Локални Еколошки Акциони План којим је предвиђено предузимање 

читавог низа мера на очувању и даљем уређењу животне средине, и посебно низ мера за 

организовање рударско - металуршке производње која неће угрожавати животну средину 
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