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1. УВОД 

 

 

 Значај воде је непроцењив. За друга жива бића вода представља услов живота, док 

је за човека вода и услов живота, али и производни ресурс. Вода је највише 

распрострањена неорганска течност на планети Земљи. Већим делом историје човечанства 

вода је била лако доступна и доброг квалитета. У данашње време то више није случај. Она 

је вековима сматрана јавним добром које бесплатно стоји свима на располагању и постаје 

производ који има своју цену. 

 Само 2,6 милијарди људи на Земљи у овом моменту располаже минималним 

санитарним условима који се односе и на водоснабдевање, док око половина 

становништва земаља у развоју пати од болести проузрокованих неисправном водом за 

пиће (Томић, 2018). 

 Вода је у оквиру природних ресурса постала непроцењиво природно богатство и с 

правом се истиче захтев да се то богатство не само свестрано користи, већ да се то 

коришћење обавља уз неопходну научну и стручну контролу, на добробит наредних 

генерација. 

Реке су одувек имале велики значај за простор којим теку, јер су оне основа низа 

појава, процеса, привредних делатности и еколошких особености. Једна од тих река која 

има изузетну важност за привреду Тимочког краја је и река Црни Тимок, која до сада 

целовито није била истражена, па ће стога бити и предмет истраживања у овој студији. 

 Слив Црног Тимока се налази у  Источној Србији и простире се на површини од 

1.250,30 km
2
. Укупна дужина свих токова је 470 km. Извор је на 375 m надморске висине, 

изнад насеља Криви Вир у општини Бољевац, затим тече ка истоку и састаје се са Белим 

Тимоком код Зајечара, на 118 m н.в. Дужина тока износи 73 km. 

Црни Тимок, познат и под називом Црна река, односно Кривовирски Тимок, 

настаје на југозападним падинама Кучаја. Познат је по асиметричном сливу, јер му је лева 

страна знатно пространија и водом богатија од десне. На знатном пространству слива 

доминирају кречњачка пространства у којима, на Дубашници, има река понорница, али се 

јасно запажа и пространи андезитски простор препознатљив по палеовулканским купама у 
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околини Злота и Брестовачке Бање. Долина Црног Тимока је композитна, јер се састоји из 

три котлине (Кривовирска, Сумраковачка, Зајечарска) и две клисуре (Јабланичка, Баба 

Јоне). 

Предмет овог рада јесте комплексно и детаљно анализирање свих физичко- 

географских карактеристика у сливу реке Црног Тимока. Такође, предмет рада су и 

водопривредни проблеми у овом сливу, као што су суша, бујице, ерозија тла, поплаве и 

водоснабдевање становништва. Методологија рада је одређена предметом, односно циљем 

и задацима истраживања. 

 Рад на изради мастер рада одвијао се кроз кабинетски и теренски рад. Припремни 

радови чинили су прву фазу истраживања. Они су обухватали прикупљање података и 

расположиве документације, анализу и синтезу резултата ранијих истраживања у 

испитиваној области, затим стварање хипотезе о хидролошким особеностима слива и 

уочавање кључних проблема. Кроз теренска истраживања вршено је и фотографисање 

најинтересантнијих пејзажних делова слива. 

 Од научно-истраживачких метода примењен је метод анализе, метод синтезе и 

класификација. Статистички метод је омогућио обраду података, који су квантитативно 

одређени кроз систематизацију и груписање. Тако одређени подаци омогућују да се 

свестрано сагледају карактеристике режима реке и изврши географско уопштавање 

одређених хидролошких појава  и процеса у сливу. 

 Циљ рада (с обзиром на актуелне проблеме у сливу, и на чињеницу да река Црни 

Тимок до сада није хидрографски целовито обрађивана) јесте комплексно истраживање 

овог подручја. Сходно томе, у овој студији постављен је као основни циљ проучавање и 

систематизација физичко-географских карактеристика слива, хидролошка анализа, у 

оквиру које је су приказани најважнији водопривредни проблеми у сливу и предлози за 

њихово решавање. 

 У првом делу рада представљен је географски положај слива, физичко-географске 

особености (геолошке одлике, рељеф, клима, педолошки састав, вегетацијске одлике). У 

другом делу рада детаљно су представљене све хидролошке особености слива, где је 

посебан акценат стављен на савремено стање водног биланса и водног режима. У трећем 

делу рада приказани су водопривредни проблеми у сливу реке Црни Тимок. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ СЛИВА 

 

 

 

 Црни Тимок (Црна река, Кривовирски Тимок) настаје на југоисточним и источним 

падинама Кучаја, чији су највиши врхови Оштри камен (1.213 m) и Велика Треста (1.284 

m), односно, његових делова познатих под називима Јавориште и Малиник, који достижу 

надморску висину од 1.158 m (врх Велики Малиник) (Вељковић, 1986). 

 Слив је део површи Дубашница, коју је у литератури под називом површ Кота и 

Стобора увео Јован Цвијић, први истраживач крашког рељефа Кучаја и његових 

понорница (Војала, Демизлок). У целини узето, слив Црног Тимока је нагнут од запада ка 

истоку, у том правцу је оријентисан и главни речни ток слива – Црни Тимок. Слив Црног 

Тимока захвата површину од 1.250,30 km
2
 и обухвата, поред нижег земљишта, и 

планинске пределе Црног врха, Кучаја, Самањца и Ртња. У сливу Црног Тимока се 

издвајају две изразите целине: више планинско земљиште и ниско побрђе у средњем и 

источном делу слива (Петровић, 1970). 

 Више планинско земљиште обухвата делове Црног врха у крајњем северном делу 

слива, Кучаја у северозападном, Самањца у западном и Ртња у југозападном делу слива. 

 Ниско побрђе захвата највеће делове средњег и источног дела слива и представља 

заталасану зараван уједначених висина са које се дижу многобројни купасти брегови. 

Зараван припада долини бочних притока Црног Тимока која је подељена у неколико 

делова. На југу се простире све до подножја Тупижнице. Њене висине крећу се од 360 m 

до 420 m апсолутне висине. На северу и северозападну зараван се пружа све до подножја 

Кучаја и Црног врха. У крајњем северном делу њене висине су веће и достижу 480 m. 

 Најузводнији изворишни крак Црног Тимока одводњава падине узвишења 

Самањац превојем Столице (Честобродица), који одваја слив Црног Тимока, на истоку, од 

слива Црнице, притоке Велике Мораве, на западу. Обиље воде добија од познатих 

крашких врела код Кривог Вира, која се сматрају његовим основним извориштем. Црни 

Тимок извире испод јужних падина планине Кучај, у дну кречњачког облука из три 

пећине на 375 m висине, недалеко од насеља Криви Вир. Ова крашка врела дају просечно 
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1,6m
3
/s. Два виша врела су стална, док је најниже периодско. Њихова издашност не пада 

испод 201 l/s (Станковић, 2007). 

 

 

Сл. 1 – Географски положај реке Црни Тимок (Извор: www.djordjeherceg.wordpress.com) 

 

 У изворишном делу Црни Тимок тече кроз Кривовирски басен, на дужини од 9 km. 

Од  села Криви Вир, Црни Тимок тече на североисток, све до села Лукова, у северном 

подножју Ртња. Одатле Црни Тимок тече кроз клисуру, која се пружа све до ушћа 

Арнауте, на дужини од 20 km. У самој клисури налази се село Јабланица, па с тога и 

клисура носи назив Јабланичка клисура. Од ушћа Арнауте, Црни Тимок тече кроз 

пространи басен, све до Кулме и Шеста, на дужини од 21 km. Овај басен, који захвата 

средњи део слива, назива се Сумраковачко-шарбановачки басен, према селима 

Сумраковцу и Шарбановцу. Од дугачког рта Кулме, на левој страни Црног Тимока, 

почиње клисура Баба Јоне, која се пружа све до села Звездана, на дужини од 22,5 km. 

Црни Тимок протиче кроз Гамзиградску Бању, поред археолошког локалитета Феликс 

Ромулијана до села Звездан. Од села Звездан Црни Тимок тече кроз западни део 

Зајечарског басена на дужини од 10 km. Овде се Црни Тимок састаје са Белим Тимоком, 

градећи Тимок, 2 km североисточно од Зајечара. 
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3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

 

 

3.1. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

 

 Сливно подручје Црног Тимока се одликује великом разноликошћу геолошко-

петрографског састава. На његовој десној обали у горњем току срећемо кристаласте 

шкриљце, пешчаре, лапорце и кречњаке. Средњи ток је углавном од андезита и делимично 

од пешчара, лапораца и кречњака. У доњем току су седименти млађег терцијара, а затим 

дилувијалне и алувијалне творевине (пескови, шљункови и др). На левој обали највеће 

пространство имају кречњаци, кристаласти шкриљци и андезит. 

 Палеозојски седименти простиру се на западном делу Ртња чије су стране стрмо 

засечене. Основу чине палеозојски шкриљци (филити и аргилошисти) и пешчари. Они се 

протежу од села Луково до села Мирово и преко њих у области Мирова леже доломити, а 

преко њих Ртањски кречњак. Палеозојски седименти на левој обали Црног Тимока имају 

знатно веће распрострањење од истих седимената на десној обали. Представљени су 

дебелом серијом затворено плавих, црвених и графитичних филита, затим пешчара и 

конгломерата. Филити чине доњи део, а местимично се на њима ређају, или их у више 

хоризоната замењују аргилошисти, пешчари и кварцни конгломерати. Палеозоик се према 

југу губи и то око ушћа у Радованску реку, где тоне испод кречњака (Група аутора, 2010). 

 Црвени пермски пешчари су знатно распрострањени у горњем делу слива, 

југозападно од села Кривог Вира. Просечна ширина овог појаса је 3 km. Пешчари су овде 

ситнозрни и интезивно црвене боје. Врло ретко се запажа слојевитост, местимично се 

између чврстих пешчарских банака налазе меки црвени песковити глинци (Група аутора, 

2010). 

 Кречњаци доње и горње Јуре леже дискординантно преко палеозојских слојева. 

Распрострањени су северно од Кривог Вира. Могу бити беличасти, жућкасти, сиви или 

црвенкасти. Масивни су, често јако поломљени, карстног изгледа са многобројним 

вртачама и другим карстним облицима. Дебљина им на неким местима износи 500 – 600 m 

(Група аутора, 2004). 
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 Доња креда представљена је баремским и аптским кречњацима, пешчарима и 

лапорцима. Заступљена је у сливу Црног Тимока, у области Кривог Вира одакле се у виду 

једног узаног појаса пружају све до села Луково. Веће партије се појављују око села 

Јабланица, Мали Извор и Мирово. То су најчешће масивни кречњаци у којима се врло 

често јављају вртаче. 

 У области Ртња преко доломита лежи дебео комплекс кречњака доње креде, који је 

беле, сиве или руменкасте боје. Од ових кречњака је изграђен и сам врх – Шиљак. На 

западним и северозападним падинама Ртња као и на још неким местима јављају се 

доломитне партије. То је песковити, вапновит доломит. Он је поломљен, испуцан и 

истрошен у ситне комаде, а преко њега лежи баремски кречњак. 

 Доњокредни кречњаци на левој обали Црног Тимока по својим особинама се 

подударају са кречњацима на десној обали. Они су исто тако масивни, једри, јако 

поломљени и са много вратача. Цела ова кречњачка област представља типичан карст. 

 Горња креда је заступљена у области Бољевца у Змијаначкој реци, Доброг Поља и 

рудника Ртањ. Ту срећемо конгломерате, пешчаре, глинце, глиновите шкриљце, кречњаке 

и лапорце. Највише пространство има фација лапораца и пешчара. Хипуритски кречњаци 

имају ограничено распрострањење и јављају се у облику мањих изолованих партија које 

обично належу преко лапораца и пешчара. У оквиру ове фације честе су појаве 

андезитских туфова и туфозних пешчара. То су сиви, жути, беличасти сенонски лапорци и 

пешчари. Постоји такође неизменично смењивање лапораца и пешчара са андезитским 

туфовима (Вељковић, 1986). 

 На левој страни Црног Тимока највеће пространство имају сенонски пешчари и 

лапорци откривени на контакту доњокредних кречњака и андезита. Највећа пространства 

јављају се у уском појасу дуж источног подножја Кучаја од села Злот на северу до села 

Боговина на југу. Јављају се даље код села Оснић, у околини Подгорца, код Брестовца, 

Метовнице и Звездана. Највише су распрострањени источно од Ртња, према Добрујевцу и 

Добром Пољу. У овим деловима сенонски слојеви су интеркалисани и испробијани 

андезитима. У изворишном делу Мировске реке, у подножју источног одсека Ртња, 

сенонски седименти су заступљени конгломератима. 
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Терцијални седименти представљени су лапорцима, пешчарима и глинама. 

Распрострањени су у Великој реци код села Боговине, јужно од села Подгорац, између 

села Боговина и Сумраковац, као и југоисточно и северозападно од овог села. Две веће 

партије су откривене између села Звездан и града Зајечара, на десној и левој обали Црног 

Тимока. 

 Дилувијалне и алувијалне творевине распрострањене су у долини Црног Тимока 

и његових притока, у чији састав улази различити материјал и поглавито шљунак средњег 

и крупног зрна и осталог материјала донесеног бујицама из околних кречњачких и 

андезитских терена. 

 Андезити  покривају скоро половину слива Црног Тимока. Они припадају великом 

андезитском масиву Источне Србије. Андезити захватају велике делове Сумраковачко-

шарбановачког басена и ниско побрђе, између Кучаја и Ртња на западу и Зајечарског 

басена на истоку. Захватају 35% укупне површине слива. Између Ртња и Бољевца, око 

Смиљева и Горуновог врха, андезити су интерстратификовани у сенонским слојевима, 

што је последица субмаринског карактера вулканских ерупција у сенону (Петровић, 1970). 

 У мањим масама и жицама јављају се ове стене и ван овога масива и то без икаквог 

реда. Велико распрострањење условила је интезивна вулканска активност. Највеће масе су 

се излиле после сенона. Интезивни вулкански рад у том дугом геолошком периоду, 

створио је андезитски масив Источне Србије, који се пружа у меридијанском правцу, од 

Мајданпека на северу, па до Сокобањске котлине на југу, на дужини од преко 80 km, а са 

максималном ширином до 22 km у сливу Црног Тимока. Поред андезита јављају се и 

дацити (Група аутора, 2010). 

 Андезити су често јако пропилитисани, као на пример у области Бољевца, где је 

андезит сасвим распаднут беле или жуте боје. Андезитске стене се појављују на површини 

у различитим облицима. Веома су честе андезитске купе од којих су изграђена већа или 

мања брда. Према бојеним састојцима који преовлађују у основној маси разликују се више 

врста андезита. У сливу Црног Тимока најчешће је аугит - андезит сиве боје. 

 За слив Црног Тимока од највећег значаја је Ртањско-кучајска навлака. Она није 

ограничена само на слив Црног Тимока, већ се простире од Дунава на северу до Пиротске 

котлине на југу. Јако је деформисана и испресецана попречним дислокацијама. Долина 
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Црног Тимока пружа се управно на делове ове навлаке. Тектонски покрети су се 

наставили и после формирања навлака. 

 Из изложеног се може закључити да је тектонска активност током геолошке 

историје била врло интезивна и да се манифестовала скоро у свим видовима. Таква 

динамичка еволуција имала је далекосежни утицај на формирање рељефа, на његову 

структуру и морфогенезу. Некадашња динамична тектонска  активност није ни до данас у 

потпуности престала. На тај закључак упућује савремена сеизмичка активност. У 

Тимочкој трусној области постоје више сеизмогених блокова, од којих су за слив Црног 

Тимока значајни белоречки, црноречки и ртањски (Петровић, 2010). 

 

 

 

3.2. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 

 

 Акумулације подземних вода формирају се и егзистирају зависно од геолошке 

грађе терена. Притом је квантитет и квалитет ових вода веома хетероген и зависи од типа 

средине у оквиру које је ресурс формиран, као и од режима површинских вода и 

климатских услова. Утицај коришћења подземних вода на њихов квантитативни статус 

зависи од аквифера и величине прихрањивања (Група аутора, 2010). 

Главна хидрогеолошка карактеристика подручја источне Србије је свакако значајно 

присуство маса испуцалих и карстификованих кречњака горњојурске и доњокредне 

старости, чија се дебљина креће у распону од 50-500 m. У оквиру ових стенских маса 

формиране су значајне акумулације подземних вода (регистровано преко 70 са 

минималним протoком од 10 l/s и 16 са протоком преко 100 l/s), које се празне преко 

бројних карстних врела чија издашност јако варира у току године (Група аутора, 2010). 

 Основни значај за подземну хидрографију имају кристаласти шкриљци на западу и 

андезити и сенонски пешчари и лапорци на истоку. Њихов значај произилази из њихове 

особине да су вододрживи и из њиховог положаја у односу на кречњачку масу: 

кристаласти шкриљци леже испод кречњака, а андезити и сенонски пешчари и лапорци 

належу на њих  у подножју источног одсека Кучаја. 
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 Нагнутост кречњачких маса и вододржљиве основе од кристаластих шкриљаца 

према истоку, условљавају и правац отицања подземних токова. Вода која понире у 

кречњачким масама креће се подземно према истоку и североистоку, дуж пукотина, 

користећи за свој пут претежно дијастроме, а уколико допре до вододрживе основе, онда 

дуж линије контакта између ње и кречњачке масе. Пукотине, нарочито дијастроме, 

користи атмосферска вода која понире на површи, док линију контакта, између 

кристаластих шкриљаца и кречњака, користе сви слаби алогени водени токови. На 

истицање воде из кречњачке масе веома значајно утиче релативни загат који посредно 

утиче на циркулацију подземних водених токова у кречњацима, а тиме и на морфолошко-

хидролошку еволуцију краса. 

 У красу Кучаја постоје различити системи подземних водених токова чији 

распоред у унутрашњости кречњачке масе зависи од распореда и правца пукотина. Према 

хидрографској функцији они се могу поделити на: 

 системе канала сталних подземних водених токова (ту спадају: Злотско врело, 

каптирано код Злотске пећине, низ врела у клисури Бељевине, Врело у долини 

Радованске реке, Врело Црног Тимока, канал Боговинске пећине са реком и др.), 

 системе канала повремених или периодских подземних водених токова (ту спадају 

сва периодска врела или извори и пећине кроз које периодски протиче речни ток: 

Пећура, Боговинска пећина), 

 системе фосилних подземних канала ван хидрографске функције (Злотска пећина, 

Пешчера Маре, Девојачка пећина) (Петровић, 1970). 
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Сл. 2 - Извор Пећура - врело Црног Тимока (Извор: www.foursquare.com) 

 

 Извор Пећура представља врело Црног Тимока. Црни Тимок постаје од три 

крашка врела од којих два избијају из пећина. Сва три врела налазе се на приближно истој 

висини: највиши на 375 m, а најнижи на 366 m апсолутне висине. Избијају при дну 

изразитог крашког облука. Два виша су стална, а најниже је периодско. Минималне 

количине воде коју дају ова два извора износе око 150 l/s, средње 1,58 m³/s, а максималне 

14 m³/s. Температура воде током лета износи 8,5ºС. Највише врело избија из пећине 

окапине образоване дуж правца ЈИ-СЗ. Отвор пећине је троугласт, широк при дну 8 m, а 

висок 6 m. То је мала кружна дворана пречника 8 m, из које ујезерена вода пада преко 

вештачке пречаге у виду слапа високог 4 m. Из пећине према северу води процеп широк 1 

m, а висок 3 m, за који је везано сифонско врело. Испод пећине, нешто низводније, налази 

се ниска окапина широка 6 m, висока 3 m, а дубока 4 m, чији је отвор окренут југу. Пред 

њеним улазом локално понире један део воде, која избија из горње пећине. Низводно од 

ове окапине налази се још једна, широка 14 m. У унутрашњост кречњачке масе она се 

наставља у виду уске, хоризонталне пукотине коју секу дијаклазе. Из ових последњих 

сифонски избија вода другод врела. Перодско врело Црног Тимока  избија из пећине 

Пећуре, око 100 m низводно од највишег врела. Пећура има изглед троугластог канала 

широког при дну 3, а високог 5 m, усеченог у кречњацима који падају ка ЈЗ по углом од 

40
o
. Пећура се пружа ка СИ, на дужини од 28 m. Њен подземни канал се сасвим сужава у 
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уску вертикалну пукотину која води наниже. То је сифон периодског тока. Дно је 

инверсно нагнуто за 2,3 m и покривено је кречњачком дробином и глином. 

 

 

Сл. 3 - План и профил пећине Пећуре, на врелу Црног Тимока (Извор: Петровић, 1970.) 

 

 
 

 

3.2.1. Термоминерални извори 

 

 

Кривовирско врело се налази око 200 m од врела Црног Тимока, непосредно на 

десној страни корита, налази се неколико термалних извора. Прва два избијају на 362 m 

апсолутне висине, удаљени су 10 m од корита Тимока и дају око 0,7 l/s. Њихова 

температура је 16,2ºС. Следећа два избијају на приватном имању од којих први има 

16,8ºС, а други 15,5ºС. Њихова издашност током лета износи 0,4 l/s. Најјаче термално 

врело Бања, каптирано је за купатило. Његова температура износи 21,8ºС, а даје 10 l/s 

(Петровић, 1970). 

 Остала врела у кориту Црног Тимока остала су неистражена до данашњег дана. 
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Сл. 4 - Врело Бања – каптирано за купатило у Кривом Виру (Извор: www.elitemadzone.org) 

 

 

 Гамзиградска Бања лежи у Црноречкој котлини, највећој котлини Источне Србије. 

Налази се у разореној клисури Баба Јоне, на обалама Црног Тимока, у његовом 

меандарском појасу. Бања је на око 160 m надморске висине. У области је компликоване 

тектонике, у раседној зони, у којој је изражено више локалних и регионалних раседа. 

 Гамзиградске кречњаке пресеца расед који иде скоро средином корита Црног 

Тимока. За ову раселину везано је избијање термоминералне воде. Услед тога једно 

купатило са каптираним термоминералним извором налази се на средини корита Црног 

Тимока, а главно термално купатило изграђено је на самој обали поменуте реке. 

Температура воде термалних извора Гамзиградске Бање углавном је константна и 

независна од водостаја Црног Тимока. Издашност свих пет термоминералних извора крећу 

се од 2,3 до 8,6 l/s, а температуре воде су 17, 38, 39, 41 и 42ºС. Сама врела су олигометалне 

хипертерме са водом слабо-земноалкалног карактера (Костић, 1974). 
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3.3. РЕЉЕФ 

 

 

 Према висинским односима слив Црног Тимока се може поделити на три дела: 

1. На вишу област која захвата западни и јужни део слива; 

2. На нижу област која захвата ниже површине у источном и централном делу слива и 

3. На уравњену област која захвата алувијалне равни поред реке. 

 

 Виша област заузима 30% површине слива. У ову област спада Кучај, Ртањ и 

Црни Врх. По Цвијићу, Кучај представља висораван која је у целини нагнута ка 

југозападу. Сливу Црног Тимока припада њен источни део, док западну област чини 

Брезовачка висораван. Према југу до Црног Тимока, висораван Кучаја се губи преко 

безброј коса и брегова да би се од Тимока према југу терен поново нагло уздигао у 

планину Ртањ. Према североистоку, андезитским изливима изграђен је Црни Врх, који уз 

Кучај и Ртањ, чине вишу област Црног Тимока (Петровић, 1970). 

 У морфолошком и хидрографском погледу, рељеф више области се може поделити 

на три дела који се генетски и морфолошки међусобно разликују: 

1. Рељеф у палеозојским творевинама, 

2. Крашки рељеф, 

3. Купаста узвишења андезита (Петровић, 1970). 

 

 Рељеф палеозојских творевина захвата северозападне делове слива и највише 

делове Кучаја, као и западне делове Ртња. Просечна висина области је од 800-1000 m, а 

поједини врхови се пењу и преко 1.200 m висине. Рељеф је ипак благих облика, 

испресецан многобројним плитким и широким долинама. 

 Крашки рељеф захвата појас од потока Рогожин и Тилва Маре, на северу, до 

највишег врха Ртња, на југу. 

 Рељеф купастих узвишења андезита представља крајњи северни део слива Црног 

Тимока и захват Црни Врх, Тилва Кумостаку, Тилва Њагра и низ оштрих издигнутих 

купастих узвишења. 
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 Нижа област представља стари, скоро уништени, вулкански рељеф великог 

андензитског масива Источне Србије. У морфологији овог простора издвајају се 

многобројне купасте главице. Ова област представља скоро половину површине Црног 

Тимока и простире се од напред изнете више области па све до алувијалних равни где 

прелази у уравњену област. 

 Уравњена област захвата проширене долине река и благо заталасане косе при 

већим водотоцима. Ова област заузима око 20% површине слива Црног Тимока. 

 

 Кучај је пространи планински венац чији средњи, источни и јужни делови 

припадају сливу Црног Тимока. ,,Ограничен је на истоку дугачком меридијанском 

долином Злотске реке, а у јужном делу и долином Црног Тимока. На западу, према 

моравској долини, границе су му последњи изданци овог масива, који се спуштају у 

моравску раван. На северу му је граница Ресава, а на југу Честобродица” (Петровић, 1970). 

 Кучај се простире у правцу север-југ, на дужини од 32 km, захвата око 800 km
2
 

површине, од које сливу Црног Тимока припада 500 km
2
, односно 62,5%. То је висораван 

чија ширина достиже и до 30 km, а највиши врх ове висоравни је Велика Треста (1.284 m), 

која не представља усамљени планински врх, већ се купасто уздиже из сплета планинских 

врхова. Планински предео Кучаја састоји се од неколико морфолошких целина, чији је 

рељеф изграђен у кристаластим шкриљцима или у кречњацима. Као целине у 

кристаластим шкриљцима јављају се венац Великог Малиника, депресија око Микуља и 

висораван Тилва Њалте. Њима припада 30% од укупне површине планинског предела 

Кучаја, односно 150 km
2
. Велики Малиник достиже висину од 1.158 m, према истоку он 

пада одсеком високим преко 500 m, у долину Злотске реке (Петровић, 1970). 

 Самањац је кречњачка висораван у западном делу слива Црног Тимока. Пружа се 

од СЗ према ЈИ на дужини од 13 km, са ширином до 5 km. Самањац је ограничен са севера  

долинама Грзе и Честобродице које га одвајају од Кучаја на северу. На западу је 

ограничен Крчевом реком и Клачевичким потоком, на истоку Малом и Великом сувајом 

које припадају сливу Црног Тимока. Само мањи делови Самањца, у пределу изворишних 

кракова Суваје припадају сливу Црног Тимока. То су делови кречњачке висоравни око 

Ајдучког камена, Жутог виса и Велике и Мале Јасенове главе (Вељковић, 1986). 
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 Ртањ представља високу планинску масу у југозападном делу слива Црног Тимока. 

То је један од најизразитијих масива у Источној Србији. Ограничен је на југу 

Сокобањском котлином, на западу лактастом долином Крчеве реке која га одваја од 

Самањца, на северу долином Црног Тимока, а на истоку долинама Маџарске и Мировске 

реке. Сливу Црног Тимока припадају делови северне половине Ртња у западном делу Бук 

и Глождак, а у источном мањи део до Бабе изнад преследине Рашинца. На главном делу 

гребена уздиже се високи, купасти врх Шиљак (1.560 m), упадљиви и изразити вис који 

доминира читавом околином. Северна половина Ртњевог гребена представља једноставан 

одсек, који се врло стрмо спушта према долини Црног Тимока (Лазаревић, 1974). 

 

 

Сл. 5 - Планина Ртањ (Извор: Марић Н.) 

 
 

 Ниско побрђе захвата највеће делове средњег и источног дела слива Црног Тимока 

и представља заталасану зараван уједначених висина са које се дижу многобројни купасти 

брегови. Зараван је долинама бочних притока Црног Тимока подељена у неколико делова. 

На југу се простире све до подножја Тупижнице. Њене висине крећу се од 360 m до 420 m 

апсолутне висине. На северу и северозападу зараван се пружа све до подножја Кучаја и 

Црног Врха. У крајњем северном делу њене висине су веће и достижу 480 m. 
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 Долина Црног Тимока има изразито композитни карактер и састоји се од пет 

морфолошки различитих целина: 

1. Кривовирска котлина, 

2. Јабланичка клисура 

3. Сумраковачко-шарбановачка котлина, 

4. Клисура Баба Јоне, 

5. Зајечарска котлина. 

 

 Кривовирска котлина обухвата пространу депресију у којој је изворишни облук 

Црног Тимока. Налази се између висоравни Беле воде на северу, кречњачке табле 

Самањца на западу и кречњачке висоравни Бука на југу, која представља продужетак 

Ртњевог гребена на западу. Дно котлине је изграђено од меких неогених језерских 

седимената који се пењу према висоравни Беле воде до 470 m апсолутне висине. У јужном 

делу котлине неогени лапори падају према југу под углом од 16
o
 и засечени су речним 

терасама. Кристаласти шкриљци изграђују јужне падине котлине између Лукавичке реке и 

Бука. Према кречњачкој плочи Самањца, на западном развођу, налазе се пермски црвени 

пешчари у којима су изворишни краци Велике и Мале Суваје. У западном делу, у пределу 

кречњачке плоче Самањца, постоји изразита краљушаста структура (Петровић, 1970). 

 Велика кучајска антиклинала тоне у Кривовирском басену на линији луковског 

раседа правца И-З, који пресеца Кривовирски басен и удара на раседну линију која је 

предиспонирала долине Велике и Мале Суваје. Поред ових раседа је и расед 

меридијанског правца који је искористила Луковска река, десна притока Црног Тимока у 

подножју Ртња, за усецање своје долине. 

 Кривовирска котлина је морфотектонског порекла. Њена депресија је створена у 

процесу веома интезивних тектонских покрета којима је била изложена кречњачка маса 

Кучаја и Ртња. Током неогена, највероватније у средњем и горњем миоцену је егзистовало 

језеро. После престанка линијске фазе током неогена, Црни Тимок и Велика Суваја почели 

су усецати своје долине у меким језерским седиментима, чиме започиње изграђивање 

Кривовирског басена под исључивим деловањем флувијалне ерозије. Кривовирска 
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котлина представља флувијално-ерозивно проширење Црног Тимока и Велике Суваје. У 

рељефу Кривовирске котлине запажа се више флувијалних нивоа. 

 Највиши и најстарији морфолошки елеменат у рељефу представља под Црног 

Тимока усечен у кречњацима јужног обода висоравни Беле воде. Висина му опада 

низводно од 500 до 470 m апс. висине, односно од 160 до 130 m рел. висине. После 

стварања пода на јужном ободу висоравни Беле воде, Црни Тимок је почео да се помера 

према југу, усецајући своју највишу терасу на Дреновој глави. Њена релативна висина се 

креће између 115 и 120 m. Црни Тимок и Велика Суваја усецају на јужној страни 

Кривовирског басена серију од 5 изразитих тераса од: 85-90, 60, 40, 25-30 и 2-7 m рел. 

висине. Померање Црног Тимока ка југу и подсецање јужног, локалног развођа изазвало је 

изразиту асиметрију долине Црног Тимока у Кривовирском басену (Петровић, 1970). 

 

 

 

Сл. 6 - Морфолошка карта Кривовирског басена, 1.Под Црног Тимока, 

2. Речне терасе: 2. Од 115-120 m  3.од 85-90 m, 4. Од 60 m  5. 40-45 m6.од 25-30 m 7. Од 2-7 m рел.висине 

(Извор: Петровић, 1970.) 
 

 

 Јабланичка клисура се пружа на дужини од 20 km и спаја Кривовирску котлину  

на ЈЗ са Сумраковачко-шарбановачком на СИ. Усечена је у целини у баремским 

кречњацима. Изузетак чине мање партије кристаластих шкриљаца, код села Јабланица и у 
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подножју Ртња, код села Луково. У подножју Ртња, на локалном развођу према Мировској 

реци, има и мањих партија неогених седимената. У Јабланичкој клисури Црни Тимок 

прима са леве стране Радованску и Суву реку, а са десне стране Мировску реку и Арнауту. 

Просечни пад Црног Тимока у клисури износи 5,5 ‰. Црни Тимок је у Клисури усекао 

серију тераса од 115-120, 90, 60, 40-45, 25-30,  и 15-20 m релативне висине, и високи под 

450-420 m апсолутне висине, усечен у обод висоравни Беле воде.  

 Предео Јабланичке клисуре покривали су језерски седименти, па је стога 

епигенетски усечена. У процесу усецања клисуре, деловањем флувијалне ерозије Црног 

Тимока, спрати су и однешени језерски седименти који су се покривали. На излазу из 

Јабланичке клисуре у Сумраковачко-шарбановачку котлину, Црни Тимок усеца изразиту 

ивичну епигенију. На њеној северној и североисточној страни налазе се олигоцени и 

неогени седименти, у којим је земљиште ниже за 25 m од горње ивице епигеније усечене у 

андезиту. Све до ушћа Радованске реке, Црни Тимок тече кроз Јабланичку клисуру готово 

праволинијски, а даље низводно почиње да јако меандрира. 

 Јабланичка клисура је усечена највећим делом у кречњацима, али крашки рељеф на 

површи изнад ње није развијен. Вртаче су ретке и запажају се на Грапчини и Јеловици. 

Испод обале на путу Бољевац–Криви Вир, запажа се асиметрична вртача, дубока 18 m, на 

чијој се источној страни јавља извор и слаб поточић, а на западној страни понор у коме се 

поточић губи. На левој страни, изнад Јабланичке клисуре, на површи Понора и Кукујове, 

вртаче су бројније. У Јабланичкој клисури се запажају извори и врела Грозничевац и 

Врелце, који избијају испод вертикалног одсека кречњачке заравни Понора, на ушћу 

Радованске реке (Петровић, 1970). 
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Сл. 7 - Морфолошка карта Јабланичке клисуре, 1.површ од 380-430 m 

2. подЦрногТимока од 420-450 m Терасе од : 3.115-120 m 

4. 90 m  5. 60 m 6.40-45 m 7.25-30 m 8.15-20 m 9. 2-4 m рел.висине (Извор: Петровић, 1970.) 

 

 

 Сумраковачко-шарбановачка котлина представља флувијално-ерозивно 

проширење у неогеним седиментима средишног дела слива. Границу непосредног дела 

басена на југу представљају Тилва Лубалаш (481 m) и Тилва Рош (500 m). Црни Тимок 

овде прима највећи број притока од којих су значајне: Велика река, Саљешча, Злотска и 

Шарбановачка река са леве и Валакоњска и Оснићка са десне стране. 

 Сумраковачко-шарбановачки басен усечен је у неогеним седиментима у андезиту. 

Поред њих има и олигоцених језерских седимената и мањих партија сенонских  пешчара и 

лапораца. Са повлачењем неогеног језера ка истоку престаје лимниска фаза, а започиње 

флувијална у којој је ерозијом Црног Тимока и његових притока изграђен Сумраковачко-

шарбановачки басен. У ширем смислу Сумраковачко-шарбановачки басен обухвата 

велики део андезитних маса, такозваног црноречког андезитског масива. Због тога је један 

од најзначајнијих морфогенетских проблема у њему везан за вулканску делатност и 

реконструкцију палеовулканског рељефа (Петровић, 1970). 

 Клисура Баба Јоне почиње од рта Кулме, а завршава се код села Звездан, пет 

километара западно од Зајечара. Клисура се пружа на дужини од 22,6 km. У географску 
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литературу клисуру је први пут унео Јован Цвијић, сматрајући да је клисура Баба Јоне 

усечена у пространој црноречкој површи абразионог порекла. Она је епигенетски усечена 

кроз неоген у андезит и кречњак. Усецајући се Црни Тимок је све више меандрирао, што 

је током еволуције довело до стварања данашњих укљестених меандара. У том погледу је 

несумњиво улогу имало засипање долине Црног Тимока током дилувијума, јер је 

изазивало смањивање речног пада у клисури, а самим тим повећавало износ бочне ерозије. 

О тој динамици најбоље говори стари напуштени меандар на десној страни Црног Тимока 

између Гамзиграда и Гамзиградске Бање (Петровић, 1970). 

Зајечарска котлина је посебна морфолошка целина која не припада само сливу 

Црног Тимока. Морфолошка граница басена на северу је клисура Великог Тимока испод 

Златије, на западу клисура Црног Тимока Баба Јоне, на југу Вратарничкаа клисура Белог 

Тимока и на истоку пространа и уравњена површ на развођу испод Вршке Чуке. 

Зајечарски басен припада истовремено Црном, Белом и Великом Тимоку. Кроз 

југозападни део басена тече Црни Тимок на дужини од 9 km и североисточно од града 

Зајечара (2 km) улива се у Бели Тимок на 118 m апсолутне висине. 

 

 

3.4. КЛИМА 

 

 

 Сливном подручју реке Црни Тимок преовладава умерено-континентална клима. 

Источни део слива је изложен утицају источне континенталне степске климе, са овим 

карактеристикама: велики температурни екстреми, кратко пролеће, суво и жарко лето, 

дуги зимски мразеви, са релативно малом количином падавина. 

 У западном делу слива Црног Тимока, у коме се налазе и високи планински 

масиви, клима има претежно планински карактер, преовлађује локална, влажнија и нешто 

хладнија висинска клима. То значи, да у сливу Црног Тимока колебања температуре нису 

тако изражена као у источним деловима Тимочког басена и има већу количину падавина 

која у западном делу слива (изразито планинском) достиже највећу висину. У доњем делу 

слива при ушћу – око Зајечара осећа се утицај источне континенталне степске климе, 

доста ублажен, али још увек топао и сув. 
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 Сви приказани климатски елементи у даљем тексту биће анализирани на основу 

осматрања на метеоролошкој станици Зајечар. 

 

Табела 1 – Карактеристике метеоролошке станице на простору слива Црног Тимока 

Метеоролошка 

станица 

Апсолутна 

висина 

(m) 

Географске координате Период 

осматрања свих 

клим. елемената 
φ λ 

Зајечар 144 43º 53’ 22º 17’ 1991-2016. 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

3.4.1. Температура ваздуха 

 

 

 Температурна колебања су у овом подручју знатна, како између година и 

годишњих доба, тако и између појединих месеци. Ова појава условљена је у првом реду 

утицајем континенталне климе, а такође и географским положајем и рељефом. 

 

 
Табела 2  - Средње месечне и годишње температуре ваздуха (ºС) од 1991-2016. године 

 

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

0 1.6 6.2 11.6 16.8 20.8 22.8 22.0 16.6 10.7 5.4 0.5 11.3 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

На основу података из претходне табеле, средња годишња температура износи 

11,3ºС.  

Најтоплији месец је јул са просечном темепературом 22,8ºС, а најхладнији је месец  

јануар са просечном температуром 0º С. Годишња амплитуда средњих месечних 

вредности температура ваздуха износи 22,8
о
 С. 
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Табела 3 -  Средње минималне, максималне месечне и годишњетемпературе ваздуха (ºС) 

за период 1991-2016. године 

 

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

Мин. -3.9 -3 0.3 4.7 9.6 13 14.5 14.2 10.1 5.1 1.4 -3.1 5.3 

Макс. 4.8 7.4 12.5 1.4 23.7 27.7 30.2 30 24.3 17.4 10.8 5.3 17.8 

Амп. 8.7 10.4 12.2 13.7 14.1 14.7 15.7 15.8 14.2 11.7 9.4 8.4 12.5 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 

 Најниже температуре јављају се у зимским месецима, где је јануар према 

показатељима месец са најнижом температуром -3,9ºС, а максималне температуре су јула 

(30,2ºС ) и августа месеца (30ºС). 

 Преглед максималних и минималних температура веома су интересантни и имају 

велики значај за подручје слива Црног Тимока, јер од ових температура зависи избор 

културе у пољопривреди. Ниски минимуми могу штетно утицати на презимљавање усева 

у овом реону, и од великог је значаја избор сорти и културе које су отпорне на мразеве. 

 

 

Табела 4 – Апсолутне минималне и максималне температуре од 1991-2016. године 

 

Станица Зајечар 
 

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

Мин -24.5 -25.6 -16.4 -6.5 -1.5 2.9 5 5.5 0 -6.3 -11.6 -22.2 

Дан 28.1 09.2 01.3 09.4 05.5 10.6 15.7 27.8 11.9 30.10 24.11 19.12 

г. 1993. 2012. 2005. 2003. 2000. 2005. 1993. 1998. 2004. 1991. 1995. 1997. 
Маx 23 25.1 27.8 32.2 35.7 40.4 44.7 41.7 37.2 32.3 26.8 20.4 

Дан 21.01 25.02 26.03 09.04 28.05 26.06 24.07 11.08 05.09 03.10 04.11 21.12 

г. 2007. 2008. 1994. 1998. 2008. 2007. 2007. 1994. 2015. 1994. 2013. 1993. 

амп 47.5 50.7 

 

44.2 

 

38.7 37.2 37.5 39.7 36.2 37.2 38.5 38.4 42.6 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 Табела приказује апсолутни максимум и минимум за перод 1991-2016. године, где 

је апсолутни минимум забележен фебруара месеца са температуром од -25.6
о 

Сдана 

09.2.2012. године, а апсолутни максимум је забележен јула месеца са 44.7
о 

С дана 

24.7.2007. Према томе, апсолутна амплитуда износи 70.3
о
 С. 
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3.4.2. Влажност ваздуха 

 
 

 Релативна влажност ваздуха је важан климатски елемент, који представља степен 

засићености ваздуха воденом паром. Распоред релативне влажности током године зависи 

од температуре ваздуха, апсолутне влажности и количине падавина. Кад расте 

температура ваздуха, релативна влажност опада и обрнуто. Бољевац са околином припада 

области доста високе годишње вредности релативне влажности ваздуха (73,4 % ). Висина 

ове вредности скоро одговара вредностима релативне влажности ваздуха планинских 

шумовитих терена западне Србије, а последица је непосредна близина великих шумских 

комплекса Кучајских планина. 

 

Табела 5 - Релативна влажност ваздуха (средње месечне вредности и средња 

годишња вредност) (%) за период 1991-2016. године 

 

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

79.8 75.2 69.6 68.3 69.1 67.1 63.5 65.5 71.6 78.8 80.6 81.5 72.5 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 
 

 Највећу вредност релативне влажности ваздуха има зимски месец децембар 

(81,5%), док идући ка летњим месецима она опада, тако да свој минимум достиже у јулу 

(63,5%) и августу (65,5 %). Јесењи месеци показују нешто већу вредност релативне 

влажности ваздуха него пролећни месеци. 

 
 
 

3.4.3. Ваздушни притисак 
 

 

 

Ваздушни или атмосферски притисак је сила којом ваздух притиска Земљину 

површину и чини један од најзначајнијих климатских елемената. 

 
Табела 6 - Средње месечне вредности и годишња вредностваздушног притиска (mb) за период 

1991-2016. године 

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

1003.7 1001.6 999.9 996.9 997.3 997.6 997.1 997.8 999.8 1002.6 1002.5 1004.0 1000.0 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 
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 Просечна годишња вредност ваздушног притиска у Зајечару је 1000,0 mb. 

Минималне вредности ваздушног притиска јављају се у априлу (996,9 mb), а максималне 

вредности у децембру (1004,0 mb) и јануару (1003,7 mb). 

 

 

3.4.4. Падавине 

 
 

 

 Осим топлоте, за развој биљног света и привредну делатност људи од нарочитог 

значаја је количина падавина и њена расподела по месецима (плувиометријски режим). 

Максималне дневне количине падавина нису велике, али у изузетним ситуацијама могу 

прећи 80 mm по метру квадратном, због веће отворености Бољевца према северозападу, 

одакле најчешће стижу влажне ваздушне масе које доводе до великих падавина. 

 Падавине заједно са температуром ваздуха представљају важне климатске 

елементе. По природи стварања спадају у нестабилне метеролошке елементе по времену и 

количини, због чега је за добијање просека- поређења, потребно располагати са што је 

могуће дужим низом осматрања. Од свих количина падавина које падну током осматрања 

код једне станице, издвајају се највеће и тада се добија преглед њихових екстремних 

вредности за одређени период. 

 

 
Табела 7 - Средње месечне и годишње количине падавина (mm) од 1991-2016. године 

 

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

43 39 41 51 56 57 57 46 50 56 48 52 602 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

Посматрајући период од 1991-2016. године, јављају се два максимума, и то прво 

највише падавина је излучено у јуну (просечно 57 mm) и јулу (57 mm), а други максимум 

је у октобру (56 mm). Најмање падавина је у фебруару (просечно 39 mm ).  

 За распоред падавина  у сливу Црног Тимока може се рећи да је класичан у погледу 

висинског градијента односно, надморских висина појединих станица. Почев од ушћа 
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према изворишном делу слива Црног Тимока падавине се знатно повећавају. Највише 

падавина се излучи у пролеће и јесен, а најмање зими и у току лета. У првом делу 

вегетационог периода јављају се највеће количине падавина, а у другом делу најмање. У 

октобру, падавине се нагло повећавају до двоструке количине од предходна три месеца, а 

затим се до марта постепено смањују. Из табеле се такође види да максимум падавина 

наилази у мају, секундарни максимум у октобру, док се минимум  јавља у фебруару. 

 

Табела 8  – Средњи број дана са снежним покривачем 

 

Станица I II III IV X XI XII Г. 

Зајечар 7.9 9.5 6.4 5 5 7 8.4 49.2 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 Снежне падавине се у просеку јављају 49.2 дана годишње, а максимална висина 

снежног покривача је 160 cm. Зимске падавине су често представљене снегом који се 

задржава у просеку 26,3 дана, максимално 80 дана, најдуже на планини Ртањ. Просечна 

дебљина снежног покривача износи 101.1 cm. 

 

 

 

3.4.5. Облачност и инсолација 

 

 

Облачност је величина видљивог неба покривеног облацима. Континенталност 

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

облачност. 

 

Табела 9 – Облачност-средње месечне и годишња вредност (1/10) од 1991-2016. године 

 

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

6.9 6.6 6.3 6.3 5.9 4.8 4.0 3.7 5.1 6.3 7.1 7.1 5.8 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 
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 Годишњи просек је 5,8 десетина неба под облацима, са максимумом у зимском 

периоду, а минимумом у лето. Највећа облачност је у новембру и децембру (7,1 десетина), 

а најмања у августу (3,7 десетина). Јесени су са нешто већом облачношћу од пролећа.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 Бољевца, а расте 

ка западу, на теренима са већом надморском висином. 

 

 

Табела 10 - Средње месечне и средња годишња вредност инсолације (h) за период 1991–2016. 

 

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

69.2 91.8 133.2 166.1 223.1 292.7 290.2 263.3 175.3 116.8 68.6 59.5 1913.0 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 

 Укупно годпшње трајање сунчевог сјаја износи 1913 h. У току године највећи број 

сати са сијањем сунцаје забележено је у јулу (290,2 h), тада је инсолација повећана. Идући 

ка зимским месецима трајање сунчевог сјаја опада, тако да у децембру достиже најмању 

вредност (59,5 h). Пролећни месеци су у просеку са нешто дужим трајањем осунчавања од 

јесењих. 

 

 

3.4.6. Ветрови 

 

 

Ветар је веома важан климатски елеменат овог подручја, јер утиче на температуру 

ваздуха, његову влажност, испаравање и количину падавина. Сем тога, ветар има утицаја 

и на привредне делатности. Доминантни ветрови на бољевачком подручју дувају из 

североисточног, источног и северозападног правца. Бољевац припада подручју дувања 

кошаве, која дува из правца истока и југоистока. Јаких ветрова у току године са брзином 

већом од 14 m/s има у просеку 24 дана, док олујних има само 2 дана.  

Доминантан ветар кошава најјаче дува у позну јесен и у току зиме, када се од 

силине ветра стварају  високи снежни наноси (сметови). Честобродичка клисура, превој 
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Табле и Турско ливађе, одувек су познати као предели где се у току зиме саобраћај одувек 

одвија у веома тешким условима и где се путеви са тешком муком одржавају. Други ветар 

је горњак и он је делом фенског карактера и мање јачине. (Група аутора, 2010) 

 

Табела 11 -  Средње честине ветрова (%) и тишина (C) и одговарајуће брзине ветрова (m/s) за 

период 1991-2016. г. 

 

ЗАЈЕЧАР 

Правац  Честина Брзина  

    N 12 2.4 

    NE 12 2.6 

    E  5 2.7 

    SE  2 1.5 

    S 11 2.6 

    SW 19 1.5 

    W   9 1.6 

    NW   7 2.6 

    C 14  

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 

 У сливу Црног Тимока најчешће се јављају ветрови из правца југозапада 19%, а 

затим из правца североистока и севера 12%. Највећу брзину има источни ветар - кошава 

2,7 m/s, а најмању брзину има ветар северозападног правца 1,5 m/s. 

 

Табела 12 - Средње месечне и средња годишња брзина ветрова (m/s) од 1991–2016. године 

 

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

1.8 1.9 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 
 

 

 Највећа средња месечна брзина ветра је у марту 2 m/s и априлу 1,9 m/s, а најмања 

брзина ветра 1,5 m/s у јулу, августу и септембру. Средња годишња брзина ветра је 1,7 m/s. 
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3.5. ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

 

 

Геолошки процеси и други природни чиниоци условили су доста разноврстан и 

сложан педолошки покривач у сливу Црног Тимока. Педолошки састав карактерише: 

богаство варијетета, класа и поткласа, неуједначен степен плодности или бонитета и 

мозаичност у његовом просторном размештају. 

Геолошка подлога је свакако најдоминантнији педогенетски фактор када је реч о 

образовању земљишта у сливу Црног Тимока. 

 Према карактеру геолошке подлоге сва земљишта која се јављају у сливу Црног 

Тимока сврстана су у четири групе: 

1. Земљишта на кречњаку (црница на кречњаку, руда земљишта на кречњаку, 

подзоласта земљишта на кречњаку). Најраспрострањенија су на пространим 

деловима Кучаја, падинама Малиника и Ртња. 

2. Земљишта на силикатним супстратима (хумусно силикатна земљишта, кисела 

смеђа земљишта). 

3. Земљишта на глиновитим седиментима (смонице). У сливу Црног Тимока 

смонице подлежу огајњачавању, па типичних смоница има релативно мало. 

Еволуција смоница у гајњачи врши се под утицајем више фактора и почиње најпре 

у дубљим слојевима. Обично до 30 cm се јавља црна боја смоница, испод које се 

јавља мрка боја гајњача. Највеће пространство и потенцијално најпродуктивније 

површине су под смоницом на андезитском терену, који се простире од села Злот 

до села Добро Поље. Типична смоница, на језерским седиментима обухвата 

западни део атара села Сумраковац, на неогеним седиментима и лапорцу смонице 

има између села Подгорац и села Сумраковац и уз обале Црног Тимока. Смонице  

има у мањим осрвцима између села Валакоње и села Савинац и у нижим деловима 

предела села Добро Поље. Нешто гајњаче има уз Црни Тимок око села Криви Вир и 

села Луково, као и у делу атара села Оснић. 

4. Алувијална земљишта (јављају се у виду ужег или ширег појаса поред главног 

корита и већих притока Црног Тимока). Узани појас алувијалних наноса у горњем 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЦРНИ ТИМОК 

 

33 

 

току Црног Тимока, и знатно шири у средњем делу његовог тока, око села 

Боговине и Сумраковца, углавном је иловастог састава са песком и шљунком на 

дубини од 80 до 150 cm. (Група аутора, 2011) 

 Ова земљишта су јако хетерогена и по својој боји, а и по структури, а све то 

зависи од тога у ком делу слива се налазе. По свом гранулометриском саставу су 

хетерогена, али већина припада песковитим иловачама. Однос песка према глини је 

врло повољан па је то од великог значаја и за физичка својства. Ту доминирају 

фракције праха и ситног песка. Према овоме алувијална земљишта имају врло 

повољна физичка својства и повољни ваздушни, водни и топлотни режим. То су 

земљишта са добром порозношћу, са повољним односом капиларних и 

некапиларних пора, добро аерирана, пропусна за воду, па је с тога ово и један од 

важнијих узрока високе плодности овог земљишта поред Црног Тимока. 

 

 

3.6. ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

 

 

Табела 13 – Структура површина према биљном покривачу у сливу Црног Тимока 

Назив биљног 

покривача 

Површина у km
2 

Проценат % 

Шуме 634,63 50,70 

Оранице 362,74 29,00 

Пашњаци и 

ливаде 

223,22 18,20 

Остало 29,71 2,10 

Укупно 1,250.3 100 

Извор: Група аутора, 1964. 

  

 Од укупне површине слива Црног Тимока (1250,30 km
2
), највише покривају шуме, 

тачније 634,63 km
2 
или 50,70%. (Група аутора, 2011) 

 Овакав однос површина у корист шума у уској је вези са рељефом, јер његова 

хетерогеност у погледу конфигурације  је у сливу Црног Тимока нарочито изражена. Цело 
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сливно подручје је испресецано увалама, долинама, брдским венцима разних надморских 

висина, а окружена је огранцима Тупижнице, Ртња, огранцима Јужног Кучаја и Црног 

Врха и Малиником који дају сливу Црног Тимока брдовит и планински карактер. Оваква 

развијеност рељефа условила је много мањи проценат обрадивих површина, а већи 

проценат површина под шумама, што му даје карактер изразито шумовитог краја. Највећи 

комплекси шума сконцентрисани су углавном западно од потеса Криви Вир – Боговина -  

Подгорац – Злот – Брестовачка Бања, дуж целе западне границе, и дела северне границе 

слива око Црног Тимока. У овом делу слива шуме су високог типа узгоја, доминирају 

шуме букве, храста, цера и сладуна. Чести пратиоци ових шума су: пољски и црни јасен, 

белограбић, бела липа, граб, клен и багрем. Од жбунастих врста: дивља крушка, маклен, 

дрен, трн, глог удика и леска. Поред ових шума има у малом проценту четинара, смрча, 

јела и бор. У равничарском делу ЦрногТимока обала је обрасла са обе стране тополом и 

врбом. Ширина ових топољака и врбака креће се упросеку од 5 до 10 m. 

 Подручје извора Црног Тимока, осим храстове шуме, веома је богато ефектном 

врстом божура који се зове Косовски божур (Paeonia peregrina), и једно је од највећих 

дивљих станишта у Србији. (http://www.rts.rs) 

 

 

Сл. 8  - Косовски божури у сливу Црног Тимока (Извор: http://www.rts.rs ) 
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 У сливу Црног Тимока под пашњацима и ливадама се налази 22.322 ha, што чини 

17,8% у односу на укупну површину слива, а то значи да травне површине на овој 

територији заузимају велико пространство. (Група аутора, 2011.) 

За цело ово подручје карактеристични су планински пашњаци „сувати” са 

претежно ксеротермним асоцијацијама. На источним, а нарочито на јужним падинама 

сусрећемо ксерофитне и ксеротермне фитоценозе (биљна заједница). На кречњачкој 

подлози, пионирску вегетацију чине маховине, а са повећањем дубине земљишта њих 

замењују траве и друге вушегодишње биљке. Неке од њих су: здравац, српска рамонда, 

чуваркућа или грмовна трава, златна папрат, обични љуљ. За све пашњаке је 

карактеристично да су јако деградирани. Травни састав је доста лош јер су коровске врсте 

јако проширене. 

 Од укупне површине под травама знатан део отпада и на ливаде. Најбоље ливаде су 

у долинама реке Црног Тимока и њених притока, које имају дубље и влажније земљиште. 

Травни састав ових ливада је врло добар и оне представљају важан извор сточне хране. 

Долину реке Црног Тимока прате и делимично површине на којима срећемо Carex (шаш) 

и друге барске биљке. 

Оранице обухватају око 36.274 ha, што износи 29,00% у односу на укупну 

површину слива. (Група аутора, 2011.) 

Оранице у планинском делу слива су веома мало заступљене. Срећу се ретко, а на 

њима се углавном гаји кромпир, раж и овас. Најраспрострањеније оранице налазе се у 

средњем и доњем делу Црног Тимока, где се претежно користе за гајење житарица 

(пшеница, кукуруз), крмног биља, поврћа и воћа, и индустријског биља (дуван и 

сунцокрет). У воћним засадима доминира шљива, а поред њих има и других врста: 

крушка, јабука, трешња, вишња и орах. Под воћњацима је издвојено 178 ha или 0,1%. 

Виноградарство је у сливу Црног Тимока слабо развијено. Мање површине нису издвојене 

посебно већ су ушле као мешовите културе заједно са воћњацима. 
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4. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СЛИВА 

 

 

4.1. ОПИС ВОДОТОКА 

 

Хидрографска мрежа слива Црног Тимока на површини од  1.250,30 km
2 

знатно је 

разграната. Укупна дужина свих токова је 470 km, па је густина речне мреже 0,37 m/km
2
. 

Црни Тимок извире у селу Криви Вир на месту званом Пећура. Извор је раније био много 

јачи, па је покретао једну малу хидроцентралу саграђену 1935. године. Данас је извор 

доста слабији па је хидроцентрала напуштена. Извор је на 375 m надморске висине, а са 

Белим Тимоком се састаје код Зајечара на 118 m н.в. 

 Основни правац пружања Црног Тимока је запад – исток. Црни Тимок скоро целом 

својом дужином веома кривуда, изузев горњег тока од изворишта до села Јабланица. 

Дужина тока износи 73 km са просечним падом 0,336%. Најмања, праволинијска дужина 

од изворишта до ушћа Тимока је 55 km, па је коефицијент развитка речног тока 1,32. 

 

  

Сл. 9 и 10 - Река Црни Тимок, Криви Вир (Извор: Марић Н.) 

 

 

 Горњи део слива Црног Тимока од Боговине узводно у хидролошком погледу 

сличан је крашким пределима. У том делу слива претежно су кречњачки масиви који 

обилују са доста пукотина тектонског порекла, али и мање пукотине које су покривене 
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танким слојем земљишта, па атмосферска вода се не слива површински у корита водотока 

него се губи у тим безбројним пукотинама и даље циркулише подземно, што ствара 

посебну ситуацију код вођења борбе против површинског спирања. 

 Низводно од Боговине до села Звездан, где Црни Тимок улази у равничарски део 

свог слива, ситуација је у хидролошком погледу сасвим другачија. Овај део слива Црног 

Тимока је углавном од андезитних маса које такође обилују пукотинама, али су практично 

непропустљиве за воду јер андезити при распадању дају веће количине глинених 

материјала односно, иловаче која затвара пукотине у матичној стени. Услед таквог стања 

атмосферска вода се слива у корита водотока, па је у овом делу слива површинска ерозија 

више изржена. 

 У доњем току од Звездана до ушћа Црног Тимока ситуација се у хидролошком 

погледу опет мења. Овај део слива налази се претежно на песковито-шљунковитој 

подлози, доста пропустљивој за воду. Због тога на овом делу слива  велике количине 

атмосферске воде понире и подземно се сливају у главни водоток.  

 Црни Тимок познат је по асиметричном сливу, јер му је лева страна знатно 

пространија и токовима богатија од десне. Знатним делом је изграђен од кречњака и 

вулканских стена (андезитски Црноречки басен, палеовулканске купе Тилва Њагра, Тилва 

Мика, рудоносне серије око Бора). Уз бурну тектонску активност у геолошкој прошлости, 

рељеф је условио сложене речне долине, приобаља и слива. 

 Највиша кота у сливу је врх Велика Треста (1.284 m), а најнижа место саставка са 

Белим Тимоком (118 m), што чини укупан пад од 1.166 m, који потврђује наглашену 

вертикалну дисекцију рељефа и указује на специфичности отицања површинске и 

подземне воде. Иако је дугачак 73 km и захвата слив површине од 1.250,30 km
2
, Црни 

Тимок је познат по сложеној, тј. композитној долини. 

 Основне особености долини Црног Тимока дају три котлине и две клисуре. 

Најузводнија је Кривовирска котлина благо заталасаног дна погодног за узгој различитих 

пољопривредних култура, јер је добро осунчана и углавном без поплава. Протеже се на 

дужини од 9 km. Низводније река гради 20 km дугачку и 350 до 400 m дубоку Јабланичку 

клисуру усечену у дебелим наслагама кречњака. Речни ток је у клисури праволинијски и 

доста спор. 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЦРНИ ТИМОК 

 

38 

 

 

Сл. 11 - Црни Тимок код села Јабланице (Извор: Марић Н.) 

 

 

 

 Низводно од ушћа Радованске реке ниже се серија укљештених меандара. Исти се 

завршавају код ушћа притоке реке Арнауте, од којег Црни Тимок на дужини од 21 km тече 

кроз котлину у којој су највећа сеоска насеља Сумраковац и Шарбановац. Због плитког и 

засутог корита, Црни Тимок се овде повремено излива и плави обрадиве површине. 

Низводније од поменуте котлине усеца 22 km дугачку и до 100 m дубоку клисуру Баба 

Јоне. Седам укљештених меандара су у чврстом андезиту. Клисура се завршава низводно 

од Гамзиградске Бање, у којој се термоминерални извори јављају на дну речног корита, 

које је каменим подзидима регулисано. Ту је изграђена (2007. године) мини 

хидроелектрана „Звездан”. 

 Црни Тимок код Зајечара има просечан годишњи протицај 12,6 m
3
/s. За разлику од 

тога, на профилу код Гамзиградске Бање најмањи протицај је био 0,11 m
3
/s, а највећи 368 

m
3
/s, што даје однос од 1:3.345. (Станковић, 2009) 

Мрежу слива Црног Тимока чине 25 притока: Сува река, Радованска река, Луковска 

река, Шарбановачка река, река Ваља Маре, Сарака, Саљешћа, Сува река,Селиштанска 

река, Ваља Саку, Огашу Секу, Злотска река, Велика река, Мала река, Боговинска река, 
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Бањска река, Суваја, Мировштица, Лозица, Лозањска река, Арнаута, Валакоњска река, 

Лукавица, Оснићка река, Мала Арнаута. 

Река Арнаута је десна притока Црног Тимока. Извире на 610 m надморске висине, 

а улива на 230 m. Дужина главног тока је 20 km са просечним падом 1,9%. Површина 

слива је 110,42 km
2
. У горњем делу тока назива се Добропољска река. За слив реке 

Арнауте карактеристична је површинска ерозија. (Група аутора, 1964.) 

 

 

Сл. 12 -  Река Арнаута, десна притока Црног Тимока (Извор: www.travel.rs) 

 

 

 

Мировска река је десна притока Црног Тимока и извире на 690 m н.в, а улива се на 

270 m. Дужина главног тока је 12 km са просечним падом корита 3,5%. Површина слива је 

26,80 km
2
, правац тока је југ-север, а просечан пад падина у сливу је доста велики, око 

28%. 

Река Суваја је десна притока Црног Тимока. Настаје од Велике и Мале Суваје које 

се састају на 470 m н.в, а у Црни Тимок се улива на 340 m. Дужина корита је 6,5 km, али 

нема изражено корито. Суваја и њене притоке у време летњих месеци пресушују. Дужина 

тока је 16 km са просечним падом корита 2%. Корито доста кривуда и има доста наноса. 
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Велика река је лева притока Црног Тимока. Велика и Мала река извиру у 

планинском делу, на 370 m н.в. Састају се изнад села Подгорац и даље продужавају као 

Велика река кроз равничарски део села Подгорац и Боговинског поља до Црног Тимока 

где се улива на 210 m н.в. Десна притока Велике реке је Боговинска река, која се улива на 

1,5 km пре ушћа у Црни Тимок. Боговинска река током целе године нема сталну воду.  

Радованска река је лева притока Црног Тимока. Извире на висоравни Тилва Њалте. 

Има разгранату изворишну челенку. Њен источни крак извире испод Краку Јаноша на 820 

m апс. висине, а западни испод Илијиног врха на 960 m апс. висине, а улива се у Црни 

Тимок испод села Јабланица на 265 m. Слив Радованске реке обилује са доста вртача, због 

чега је тешко одредити границу слива. Река мења правац тока, први 10 km правац тока је 

североисток-југозапад, а затим га мења и заузима правац северозапад-југоисток. Дужина 

водотока је 22 km, са просечним падом корита 32,33%. 

Злотска река је лева притока Црног Тимока. Извире испод планине Велики Крш 

(1,191 m) на 1000 m н.в. У изворишном делу правац тока је југозапад – североисток, а 

затим мења правац у северозапад – југоисток. Тече кроз клисуру Бољевина и улива се у 

Црни Тимок на 184 m. Дужина главног тока је 32 km са просечним падом корита 2,5%. 

Површина слива Злотске реке је 283,76 km
2
. У доњем току око села Сумраковац Злотска 

река много кривуда. (Група аутора, 2010) 

Бањска река је лева притока Црног Тимока. У горњем току код Брестовачке бање 

Бањска река настаје од два крака на 320 m н.в. Десни крак је Бањски поток који извире на 

коти 530 m испод врха Тилва Њагра. Други крак Ваља Жони извире на 870 m н.в. испод 

Црног Врха. На 500 m у Ваља Жони улива се Марецова река. На том месту изграђено је 

акумулационо језеро за потребе рудника у Бору. Дужина тока Бањске реке је 31 km са 

просечним падом 2,2%, а површина слива износи 150,18 km
2
. (Група аутора, 2010) 
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Сл. 13 – Хидролошка карта слива реке Црни Тимок (Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије) 

 

 

4.2. ВОДНИ РЕЖИМ 

 

 

Режим Црног Тимока је у директној вези са знатним распрострањењем скрашћених 

кречњачких масива на Кучају, Ртњу и другим мањим планинама. Кроз простране системе 

пећинских канала, јама и пукотина вода брзо доспева у речна корита. Отуда су протицаји 

марта и априла врло велики, после чега настаје исцрпљивање подземних резерви крашких 

вода, као и изданске воде. Минимум падавина у сливу Црног Тимока је у септембру, па је 

то разлог што су најмањи протицаји како у том месецу тако и у октобру – 1,35 m
3
/s, док је 

месец са максимумом падавина новембар, те отуда увећање протицаја према октобру 

скоро за 2 l/s/km
2
, или зa 2,51 m

3
/s. 

У сливу Црног Тимока постоје три хидролошке станице, на којима се мери 

водостај и протицај воде. То су станице Боговина (основана 1956. године), Гамзиград 
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(основана 1955. године) и Злот (основана 1973. године). У раду је анализиран период од 

1991-2016. године. 

 

 

4.2.1. Водостај 
 

 

У наредној табели приказани су средњи месечни и годишњи водостаји за период 

осматрања 1991-2016. године на станицама Боговина, Гамзиград и Злот. 

 

Табела 14  - Средњи месечни и годишњи водостај (cm) на  Црном Тимоку за период 1991-2016. 

Станица  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Г. Амп. 

Боговина  61 67 88 86 61 43 31 27 26 32 43 56 52 62 

Гамзиград  44 51 71 71 44 25 8 2 4 13 22 38 36 69 

Злот  23 23 44 48 26 13 3 0 1 7 13 23 19 48 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 На основу података Републичког хидрометоролошког завода (Табела 14) закључује 

се да хидролошка станица Боговина има средњи годишњи водостај 62 cm, Гамзиград 69 

cm и Злот 48 cm на реци Црни Тимок. Максимуми су у пролеће, а минимум крајем лета и 

почетком јесени. 

 Мале воде јављају се у току лета и почетком јесени. У том периоду је смањен 

водостај на рекама, мањи потоци пресушују, а воде које се користе за наводњавање нема 

довољно. Крајем марта, почетком априла, долази до изливања река због топљења снега и 

пролећних киша. Због поплава, које су честе током пролећа, треба регулисати корито, 

скратити меандре, изградити заштитне бедеме и тако заштити пољопривредне површине. 

 

Табела 15 - Средњи максимални и минимални водостај (cm) за период 1991-2016. године 

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

Боговина  Макс.  105 123 149 149 95 64 52 38 35 46 79 103 205 

Мин 43 48 60 58 45 33 24 22 22 25 30 39 20 

Гамзиград  Макс. 95 102 126 127 84 55 46 45 26 43 63 84 198 

Мин.  21 27 39 41 19 3 -12 -13 -7 -6 -1 14 -15 

Злот  Макс. 45 52 81 82 49 35 21 14 18 24 35 54 114 

Мин. 11 12 20 24 12 3 -2 -4 -3 0 4 10 -5 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 
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Забележени средњи минимални водостаји на станици Боговина јесу у летњем 

месецу августу 22 cm и месецу септембру 22 cm, на станици Гамзиград -13cm августа 

месеца, док је на станици Злот забележен минимални водостај од -4 cm августа месеца. 

Средњи максимални водостај на станици Боговина износио је 149 cm марта и априла 

месеца, на станици Гамзиград 127 и 126 cm априла и марта, а на станици Злот забележен је 

средњи максимум од 82 cm у априлу. 

 

Табеla 16 - Апсолутни максимум и минимум водостаја (cm) за период 1991–2016. године 

 

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

Боговина  Макс. 243 269 240 261 257 190 225 152 79 114 235 267 269 

Мин.  22 27 30 30 26 19 7 4 6 7 22 22 4 

Гамзиград  Макс. 284 311 242 306 356 171 279 311 133 131 176 219 356 

Мин. -33 -24 -7 -1 -27 -39 -40 -48 -50 -40 -39 -38 -50 

Злот  Макс. 145 146 149 150 140 115 224 103 100 88 155 152 224 

Мин. -6 -6 2 4 0 -4 -9 -11 -8 -7 -3 -6 -11 

Извор: Републички Хидрометоролошки завод Србије 

  

 Апсолутни максимум водостаја на станици Боговина забележен је 27. фебруара 

2010. године (269 cm), на станици Гамзиград 14.5.2014. године (356 cm) и на станици Злот 

максимум водостаја је био 31. јула 2014. године (224 cm). Апсолутни минимум водостаја 

на станици Боговина забележен је 16.8.2015. године (4 cm), на станици Гамзиград 

1.9.2003. године (-50 cm) и станици Злот 6.8.2013. године (-11 cm).  

 

4.2.2. Протицај 

 

Табела 17 - Средњи месечни и годишњи протицај Црног Тимока (m³/s) од 1991-2016. године 

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

Боговина 5.9 7.6 12.2 11.6 5.7 2.6 1.2 0.8 0.7 1.4 2.9 5.4 4.9 

Гамзиград 11.2 13.4 22.3 21 11.2 5.4 2.3 1.9 1.7 3.1 5.3 9.3 9.4 

Злот 2.9 3.4 7.2 7.6 3.5 1.6 0.6 0.4 0.6 1.1 1.9 3.3 2.9 

Извор: Републички Хидрометеоролшки завод Србије 
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Максимални средњи месечни протицаји  јављају се у марту и априлу. Последица су 

отапања снега. У априлу, водостај повећавају и пролећне кише. Минимални средњи 

месечни протицаји, јављају се у августу и септембру, а у Злоту и у јулу. Настају услед 

малих количина падавина и великог испаравања током лета. 

 

Табела 18 - Средњи максимални и минимални протицај (m³/s) од 1991-2016. године 

 

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

Боговина Макс. 18.5 25.1 32.6 32.3 15.2 6.3 5.1 2.4 1.7 3.4 12.1 19.2 

Мин. 2.6 3.3 5.3 4.9 2.8 1.4 0.6 0.5 0.4 0.6 1 2.1 

Гамзиград  Макс. 33.2 37.2 49.5 47.9 29.5 14.5 14.3 15 6.3 10 18.3 27.9 

Мин. 4.8 6.3 9.9 9.6 4.9 2.2 0.9 0.6 0.7 1.2 1.5 3.6 

Злот  Макс. 7.5 9.8 17 17.2 8.3 5.1 4.6 2.5 2.8 3.5 6.7 10.5 

Мин. 1.3 1.5 2.6 3 1.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 1.4 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

На хидролошкој станици Боговина, средњи максимални годишњи протицај је 55,3 

m³/s, док је минимални 0,4 m³/s, у Гамзиграду максимални годишњи протицај је 90,5 m³/s, 

док је минимални 0,4 m³/s, и на станици Злот максимални годишњи протицај је 28,4 m³/s, а 

минимални 0,1 m³/s. На овим хидролошким станицама  највећи протицај река је током 

пролећа због отапања снега и атмосферских падавина које доспевају у водотоке, а најмањи 

протицај је у летњим месецима када температура ваздуха, његова влажност и учесталост 

брзине ветра доводе до повећаног испаравања воде на рекама. 

 

Табела 19 - Апсолутни максимум и минимум протицаја (m³/s) од 1991-2016. године 

 

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

Боговина  Макс. 76.2 102 77 94.4 90.9 36 58.2 26.7 8.8 17.8 73.3 100 102 

Мин. 0.2 0.3 1.2 1.3 0.8 0.4 0.2 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0 

Гамзиград  Макс. 147 172 118 167 215 66.9 142 172 32.8 33.5 74.5 91.6 215 

Мин. 0.6 0.6 1.8 2.5 1.2 0,2 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0 

Злот  Макс. 42.5 43.2 41 45.7 41.6 24.9 78.6 23.7 21.3 17.1 48.2 46.5 78.6 

Мин.  0.1 0.1 0.4 0.6 0.4 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 

Извор: Републички Хидрометеролошки завод Србије 

 

 Апсулутни минимални протицај на станици Боговина забележен је 22.8.2008. 

године (0), а апсолутно максимални протицај на истој станици забележен је 27. фебруара 
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2010. године и износио је 102 m³/s. На станици Гамзиград апс. максимум 14.5.2014. и 

износио је 215 m³/s, а апс. минимум (0) 1.9.2003. године. На станици у Злоту апсолутно 

максимални протицај забележен је 31.7.2014. године и износио је 78,6 m³/s, док је апс. 

минимум (0) забележен 6.8.2013. године. 

 

 

4.2.3. Велике и мале воде 

 

 

 Велике воде на рекама јављају се као последица бројних директних и индиректних 

фактора. У директне факторе убрајају се: количина излучене кише и отопљеног снега, лед, 

клизишта и коинциденција великих вода, а у индиректне: нагиб терена, презасићеност 

земљишта водом, повезаност водотока са издани, геолошки састав и педолошки покривач, 

неповољно лоцирање привредних објеката и инфраструктуре. (Милановић, Урошев, 

Милијашевић, 2010) 

 Велике воде на рекама се могу јавити и услед рушења бране или насипа, услед 

заустављања и нагомилавања дрвета и другог крутог отпада (недовољна пропусна моћ 

мостова- посебно на малим водотоцима у урбаним зонама, и сл.), као и услед појаве ветра 

на ушћима већих река. 

 Просечне средње годишње велике воде за период осматрања 1991-2016. године на 

Црном Тимоку код Гамзиграда износе 90,5 m³/s, а минимум 0,4 m³/s. Овакав однос указује 

на прилично неуједначен режим протицаја Црног Тимока. Режим великих вода се мало 

разликује од режима малих вода. И у овом случају, највеће средње месечне вредности се 

јављају у марту и априлу месецу, а најниже у августу и септембру месецу. Однос најмање 

и највеће велике воде указује да је у просеку варирање великих вода веће од варирања 

малих вода. Велике воде потичу од падавина и јављају се у таласима, а због тога и више 

варирају у односу на мале воде, које зависе од подземног притицања. 

 Режим малих вода Црног Тимока у осматраном периоду од 1991. до 2016. године  

карактеришу највеће средњемесечне вредности у марту, а најмање у августу. Годишњи 

распоред протицаја условљен је распоредом падавина и отопљавањем снежног покривача. 
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4.3. ВОДНИ БИЛАНС 

 

 Укупна количина падавина која се излучи на слив Црног Тимока износи 602 mm и 

она је добро распоређена током године. Највише се излучи у летњем периоду 29,8%, 

незнатно мање током пролећа 27%, у јесен 21,2%, а током зиме само 22%. Отицање 

падавина је неравномерно распоређено током целе године, као и по годишњим добима. 

Нешто више од половине излучених падавина 51,1% отекне током пролећног периода, и 

то највише у марту 17,6%. Насупрот томе, у септембру отекне око 3,3%, што представља 

око 5,5 пута мању вредност у односу на март.  

 На основу анализе односа површинског и подземног отицаја у сливу Црног Тимока 

закључује се да је учешће подземног у укупном отицају само 30%, као и да је коофицијент 

отицања мали. Поземно отицање је, као и површинско, највеће у марту а најмање у 

септембру. Овакво стање је неповољно за привредне активности, па је неопходно 

предузимање мера за оплемењивање протицаја Црног Тимока, ради ефикаснијег 

коришћења водног богатства ове реке. 

 Резултати анализе водног биланса Црног Тимока су показали и да је испаравања у 

сливу велико, односно од укупне количине излучених падавина у сливу испари око 80%. 

Од поменуте количине највише воде испари током лета (32% ) и то јуна месеца. 

 Однос компонената водног биланса у сливу Црног Тимока није најповољнији и 

потребно је предузети одговарајуће мере на његовом побољшању. Једна од мера би била и 

пошумљавање дела слива, јер је познато да терени под шумама имају већу инфлитрацију и 

повећане резерве подземних вода, али и мање испаравање са тла. Такође, потребно је 

предузети и различите хидротехничке мере у циљу изравњања протицаја Црног Тимока и 

њених притока. 
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5. ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ У СЛИВУ 
 
 

 

5.1. ЕРОЗИЈА И БУЈИЦЕ 

 

 

Ерозија јесте промена површинског слоја земљишта који настаје као последица 

деловања кише, снега, мраза, температурних разлика, ветра, текућих вода и антропогених 

фактора. Укупна површина ерозивног подручија на територији општине Бољевац је око 

200 km
2
 и обухвата земљиште на којeм, услед бујица и других површинских утицаја воде 

и ветра, настаје спирање, подривање, браздање, одроњавање, као и земљишта која су 

подложна овим и сличним утицајима. Заштита земљишта од ерозије и бујица врши се по 

одредбама Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, бр.62/06), и Законом о 

изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, донетим 02. јуна 2009. године 

(Сл. гл. РС бр.41/09), Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 46/91, 54/96,101/05 и 30/10). 

(Општина Бољевац, 2012.) 

 За слив Црног Тимока карактеристично је, да је најчешћа и најраспрострањенија 

површинска ерозија спирања. 

 

 

Табела 20 - Преглед структуре према класама површинске ерозије 

 

Ексцесивна II јака III средња IV слаба V врло слаба 

ha   % ha  % Ha  % ha  % ha  % 

389 0,4 1.311 1,0 55.716 44,5 62.719 50,2 4.895 3,9 

Извор: Катастар бујица Црни Тимок, Реонска секција за заштиту земљишта од ерозије и 

уређење бујица, Књажевац, 1965. 

 

 Распрострањеност површинске ерозије у сливу је ограничена на брдовите терене са 

слабијим биљним покривачем где се од ерозије запажају најинтезивније штете, док на 

брежуљкастим и таласастим теренима површинско спирање је слабог интензитета – слаба 

површинска ерозија. 
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Сл. 14 - Ерозивна карта (процентуална заступљеност ерозијепо категоријама (Извор: Сл. гласник 

Републике Србије 3/2017) 

 

 Такође слабом површинском ерозијом обухваћени су већи комплекси у западном 

делу слива који су под шумом. Тај појас се креће скоро дуж целе западне границе слива. У 

овим западним деловима и уопште у свим деловима слива под кречњачким масивима, 

површинска ерозија има посебан облик, јер код оголићавања кречњачких површина и 

појаве посебних облика као последице ове врсте ерозије изостају карактеристични облици 

ерозије као на осталим површинама (бразде, јаруге, вододерине итд.). Израженија 

површинска ерозија, са формираним браздама и јаругама, распрострањена је на мањим 

површинама неравномерно по целој површини слива, у зависности од геолошке подлоге, 

земљишта, биљног покривача и нагиба терена. 

 Делови слива, на којима се појављује врло слаба површинска ерозија, су у 

долинама Црног Тимока и његових притока. На овим алувијалним равнима једва има 

површинске ерозије или је она у овим деловима неприметна. Ако овде постоји одношење 

земљишта, онда то није последица површинског спирања, већ је изазвано подривањем 

обала услед честог меандрирања корита водотока у овим равничарским токовима. Овом 

врло слабом површинском ерозијом захваћен је мали део чија је површина 4.895 ha или 

3,9% од укупне површине слива Црног Тимока. (Група аутора, 1965.) 
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 У равничарском делу од Боговине до Шарбановца Црни Тимок је усечен у 

шљунковиту подлогу алувијалне терасе, много меандрира и подрива обале. На овом делу 

Црни Тимок, надоласком великих вода плави делове земљишта под пољопривредним 

културама, уништава усеве, односи плодно земљиште и депонује мање – више стерилан 

нанос. Код Црног Тимока постоје знатне разлике између најмањег и највећег водостаја, 

као последице несређеног водног режима и слабе пошумљености једног дела слива. Тако 

при великим водостајима, Црни Тимок се излива, нарочито на деловима корита који су 

добро обраслих обала тополом и врбом стешњеног профила, тако да може да пропусте 

само мале и средње воде, а при великим водостајима се излива. Изливању Црног Тимока 

придоносе многе воденичне бране које су примитивно изграђене и преграђују целу реку, 

тако да неповољно делују на нормално отицање великих вода. 

 Слаба ерозија, која се манифестује мањим одношењем земљишних честица при 

већим пљусковима, не причињава знатне штете, иако је захваћена половина површина 

слива Црног Тимока 62.719 ha или 50,2%. (Група аутора, 1965.) 

 Штетност овог вида ерозије огледа се у сталном одношењу најактивнијих 

колоидних честица и хранљивих елемената земљишта. Велики проценат земљишта ове 

класе површинског спирања је под шумама, и то буковим шумама релативно доброг раста 

и склопа. Зато, у овим деловима слива и поред изражене купираности терена и доста 

великих нагиба падина, интензитет ерозије је незнатан јер постојеће шуме се овде јављају 

као основни регулатор ерозионих процеса. 

 Средња ерозија, чији је интензитет површинског спирања већи, манифестује се у 

одношењу знатне количине земљишног материјала и хранљивих елелената горњег слоја 

земљишта. Услед појачаног површинског спирања средња ерозија оставља често уочљиве 

трагове у виду каналића, браздица, а на већим нагибима бразде већих димензија. 

Земљиште које се спира са пашњака, ораница, шума и других површина неповратно је 

изгубљено и оно се транспортује даље водотоцима често плавећи алувијална земљишта у 

долинама наносећи штете пољопривреди и погоршавајући водни режим пријемних река. 

Овом ерозијом захваћена је знатна површина слива 55.716 ha или 44,5% од укупне 

површине слива, па и штете настале овом врстом ерозије су велике. (Група аутора, 1965.) 
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 Јака и ексцесивна ерозија, чији се рад огледа у стварању бразди, вододерина и 

јаруга великих димензија, стварању голети као последице потпуног одношења земљишта, 

немају карактер масовније појаве и шире распрострањености у сливу Црног Тимока. Од 

укупне површине јаком површинском ерозијом захваћено је 1.311 ha или 1%, а 

ексцесивном ерозијом 389 ha или 0,4%. (Група аутора, 1965.) 

 Штете које изазивају ерозивни процеси (огољићавање падина, затрпавање плодног 

пољопривредног земљишта и погоршавања водног режима) имају мало учешће у укупним 

штетама које настају од површинске ерозије у сливу Црног Тимока. Ипак, на местима где 

се јављају оне представљају изворе штета и опасности против којих се морају предузети 

одлучне мере за умирење и сузбијање процеса ерозије. 

 На кречњачким теренима где се површинско спирање јавља у нешто измењеним 

условима који су везани за матичну подлогу, појављују се специфични облици као 

последице ове ерозије (шкарпе, вртаче, увале итд.), а уобичајени карактеристични облици 

као на осталим површинама (бразде, вододерине, јаруге итд.) не могу се наћи. Велика је 

пропустљивост матичне стене и велика је подложности спирања и одношења. Спречавање 

површинског спирања у оваквим условима је врло отежано, а поготово на деловима 

потпуно оголићених кречњачких масива. На оваквим голетима и кречњачким дробинама 

као честим пратиоцима голети, успостављање вегетације је практично готово немогуће. 

 Црни Тимок са леве стране прима 10, а са десне стране 15 притока. Углавном, ове 

притоке не носе обележје изразито бујичних токова, али се могу издвојити бујични токови 

као: Арнаута, Злотска река, Оснићка река и неке мање притоке у чијим сливовима су 

процеси површинке ерозије већег интензитета. Већина притока Црног Тимока се убраја у 

бујице спирњаче. Линеарна ерозија у кориту, подривање и одношење обала корита 

водотока је слабог интензитета. 

Бујице - На територији слива, обзиром на конфигурацију постоји више бујичних 

потока. Карактеристика бујичних потока је та да кратко трају, да се брзо формирају и да 

услед тога имају велику разорну моћ. Бујични потоци услед већих киша и наглог топљења 

снега попуне своје корито и изливају се на околно земљиште. Том приликом испирају 

површински слој земљишта и стварају наносе у доњем току, равничарском делу, где 

засипају корито и узрокују изливање воде. Карактеристични бујични потоци на 
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територији општине су: сливови Мировске реке, Лапушањски поток, Буришански поток и 

све десне притоке Црног Тимока, Луковица, Велика Суваја. Изливањем ових потока на 

целој територији општине, а услед недовољно пропусне моћи, скоро сваке године бујични 

потоци плаве пољопривредно земљиште (процењује се да је угрожено око 100 ha 

пољопривредног земљишта). (Група аутора, 1965.) 

 Велике падавине и нагло топљење снега, показало је у предходним годинама да је 

велики број пропуста на свим категоријама путева:  I, II и  III реда недовољног капацитета, 

односно пропусне моћи, и изазивају изливање вода на пољопривредно земљиште, 

плављење самих путева и њихово уништавање. 

За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно одржавање корита 

ових потока, повећати пропусну моћ, као и пошумљавање и затравњивање површина у 

брдским теренима подложним ерозији. Тиме би се смањило засипање корита наносом и 

омогућио већи проток воде. Улажу се знатна средства, како би се  степен угрожености од 

поплава ублажио, у чему су постигнути значајни резултати. Али, и поред тога што су 

делимично изграђени заштитни објекти, угроженост територије није сасвим отклоњена. 

Процењује се да је угроженост територије и насеља у општини Бољевац, радом ерозионих 

процеса у сливу и дејством бујичних токова велика. Годишњи пронос наноса за Црни 

Тимок износи 896 m
3
/km

2
 (3,86).  (Дукић.,1975.) 
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5.2. ПОПЛАВЕ 

 

Под појмом „поплава” Закон о водама Републике Србије, издваја две дефиниције. 

Поплаве спољним водама и поплаве унутрашњим водама. Разлика је у томе што су 

поплаве изазване спољним водама узроковане изливањем воде из корита реке, а поплаве 

које настају од унутрашњих вода настају од атмосферских падавина и подизањем нивоа 

подземних вода. 

 
Сл. 15 - Црни Тимок- поплављено земљиште код села Лукова 2018. Године (Извор: Марић Н.) 

 

 

 Подручје које вода плави било као последица атмосферских падавина, било 

издизањем нивоа подземних вода или изливањем из речног корита, назива се поплавно 

подручје. (Лукић, 2015). 

 Поплаве представљају један од најзначајнијих водопривредних проблема у многим 

државама, па и у нашој земљи. Оне угрожавају људске животе, причињавају велику 

материјалну штету и утичу на економски и друштвени развој становништва. Поплаве се 

могу јавити у сваком месецу у години и у сливу сваке реке, што значи да су узроци који их 

изазивају врло различити. Високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора, који 

се међусобно условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа 
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може бити директан и индиректан. Најзначајнији директни узроци поплава су: падавине, 

појава леда на реци, стање водостаја главног тока у време његовог пораста, меандрирање 

тока, клижење земљишта, при чему долази до преграђивања речног корита, и 

коинциденције великих вода притока и главне реке.  

 Најважнији индиректни узроци плављења су: величина и облик слива, густина 

речне мреже, рељеф, степен засићености земљишта водом, стање водостаја подземних 

вода, степен пошумљености, начин обрађивања пољопривредних површина у сливу, 

комуникације попречне у односу на правац пружања долине итд. 

 На већем делу територије Србије у зимском периоду снег се наизменично 

акумулира и топи. У пролећном периоду отицај воде се јавља због киша и топљења снега 

акумулираног у планинским регионима. Поменути процеси детерминишу отицај воде у 

току године, тако да реке на овом простору већином припадају кишно-снежном режиму 

(Морава, Колубара, Тимок). Код река у централном и источном делу Србије 

карактеристично је да највећа количина воде отекне у периоду фебруар-мај, да су веома 

мали протоци у летњим месецима (август-септембар) и да јесењи максимуми могу 

потпуно да изостану (кишно-снежни тип). (Група аутора, 2010.)  

 Услови за настанак поплава у сливу Црног Тимока су веома повољни. Сам терен 

слива, знатан нагиб корита, обилне падавине, нагло отапање снега, обешумљени и 

проређени шумски терени, нерегулисана речна корита , појава бујичних потока, чине да 

река Црни Тимок плави приобаљна насеља и пољопривредно земљиште. Подручје 

Бољевца и Зајечара  је нарочито угрожено од великих вода Црног Тимока и њених 

притока. Изливање већег броја водотока јавља се за време провала облака или дуготрајне 

кише, када се јављају бујични разорни потоци а корита појединих река су уска и плитка, 

па самим тим не могу да приме сву количину воде и долази до изливања. У фебруару и 

марту, готово сваке године, долази до изливања вода из речних корита, при отапању снега. 

Изливање Црног Тимока већих размера после отапања снега најчешће захвата 

Криви Вир, Луково, Јабланицу, Подгорац, Сумраковац, Звездан, Гамзиград и Зајечар у 

делу слива. Од поплава у овим насељима угрожени су сеоски стамбени објекти и 

пољопривредна земљишта. 
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Поплаве већих размера догодиле су се 1988. фебруара и 1989. године марта месеца 

када су сва насеља у долини Црног Тимока поплављена због наглог отапања снега. Река 

Црни Тимок се излила на целој дужини свог тока и поплавила стотинак кућа и неколико 

стотина хектара њива. Најугроженија су била села Луково, Јабланица, Звездан, Гамзиград 

и град Зајечар, где је вода ушла у дворишта, подруме и приземне куће. Фебруара месеца 

2010. године, такође због наглог топљења снега Црни Тимок је  поплавио 600 кућа и око 

5,5 хиљада ha пољопривредног земљишта, а око 300 људи је евакуисано. Материјална 

штета је била огромна. 

Обилне кише које су захватиле читаву Србију маја 2014. године, условиле су и 

велике поплаве у Бољевцу и Зајечару. Корито Црног Тимока није могло да прими сву 

количину воде својих притока и бујичних токова, тако да се вода излила и поплавила на 

десетине хиљада хектара пољопривредног земљишта, око хиљаду кућа и помоћних 

објеката. Велики број становништва у долини Црног Тимока морао је да се евакуише. 

Због учесталих поплава на подручју слива Црног Тимока, општина Бољевац је 

одрадила оперативни план у борбе против поплава и извршила процену угрожености 

територије и насеља. Процењује се да је угроженост територије и насеља у општини 

Бољевац следећа: 

1. Угроженост од изливања вода из канала и јаруга - На територији Опшштине 

Бољевац, изливање вода и изазивање поплава на пољопривредном земљишту и 

штете на објектима, јавља се на каналу у Подгорац Тимок. Канал је у 2014. години 

урађен дуж бивше пруге. За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је 

редовно одржавање корита ових потока, као и пошумљавање и затравњивање 

површина у брдским теренима подложним ерозији. Изливањем ових вода долази до 

плављења пољопривредног земљишта у КО Подгорац 2 на површини од око 200 ha 

и угрожава економске и стамбене објекте у 10 пољопривредних газдинстава. 

 У селу Криви Вир од поплава је угрожено око 150 ha пољопривредног земљишта и 

део насеља поред реке. У селу Луково од поплава је угрожено 100 ha пољопривредног 

земљишта и део стамбених објеката поред реке. У селу Јабланица угрожено је 50 ha 

пољопривредног земљишта на ушћу Радовањске реке у Црни Тимок. У селима Мали 

Извор и Валакоње, угрожено је пољопривредно земљиште од 140 ha, као и у селу Савинац, 
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Оснић, Подгорац и Сумраковац, где је око 150 ha пољопривредног земљишта угрожено 

поплавама. 

2. Угроженост од изливања бујичних вода и ерозија- На територији општине, обзиром 

на конфигурацију, постоји више бујичних потока. Обраслост брдског терена дрвећем није 

задовољавајућа, те се јављају ерозивни процеси. Као сто је већ наведено, карактеристични 

бујични потоци су: Мировске река, Лапушањски поток, Буришански поток и све десне 

притоке Црног Тимока, Луковица, Велика Суваја. 

3. Угроженост од појава подземних вода - Приликом подизања нивоа на 

свимводотоцима долази до проблема улива у реципијент што доводи до њиховог 

изливања, плављења и угрожавања имовине. Насељена места на територији 

општине угрожена су појавом подземних вода и то нарочито они делови насеља 

која се налазе у депресији, због лоше регулације отицања атмосферских вода или 

бујичних токова, затим као последица лоше комуналне структуре у насељима. На 

појаву подземних вода знатно утиче и систем и начин градње објеката, јер је 

већина без олука, тротоара, регулисаних одвода и одговарајуће дренаже. Угрожена 

места од подземних вода у периоду подизања нивоа вода у водотоцима су објекти: 

3 објекта у селу Луково и 2 пољопривредна газдинства у селу Подгорац. 

 

 У спровођењу организације одбране од поплава предузимају се: превентивне мере, 

мере у случају непосредне опасности, мере заштите и активности када дође до поплава и 

мере ублажавања последица поплаве.  

Превентивне мере заштите од поплава - Да би се смањило штетно дејство вода и 

да би последице изазване плављењем биле што минималније, неопходно је предузети 

одређене превентивне мере одбране и то:  

1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, 

правилима и грађења, одреде општи и основни услови за заштиту од 

непогода и поплава, 

2. Да се стално ради на повећању степена сигурности одбране од поплава 

кроз израду и иновирање техничке документације за изградњу и 

реконструкцију одбрамбених линија,  
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3. Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумљавањем и 

санирањем клизишта, 

4.  Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање 

постојећих,  

5. продубљавање корита водотокова где долази до плављења, 

6.  Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 

7.  Изградња пропуста са већом пропусном моћи воде,  

8.  Стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија, 

9. Унапређивати системе осматрања, веза и координацију за извршење 

задатака, 

10. Предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга, 

11. Оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и 

узајамну заштиту где је носилац свака месна заједница за своје подручје, 

12. Оспособљавати предузећа од интереса за заштиту спасавања од поплава и 

уношење и њихових задатака у планове одбране, 

13. Оспособљавати добровољне организације (Црвени крст и др.) и 

дефинисању задатака чија је активност везана за воду, 

14. Оспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење 

акцијама заштите и спасавања од поплава,  

15. Да обезбеди подизање општег нивоа информисања и знања о поплавама, 

16. Да утврди расположиве ресурсе и то: техничке, административне, 

финансијске, кадровске и инструкционалне, укључујући и припремање 

годишњих потреба за буџетским средствима. 

 

Мере заштите у случају непосредне опасности- Евидентна опасност од поплава 

на територији Општине Бољевац, настаје када су метеоролошки услови изузетно 

неповољни (дуготрајно падање кише, нагло топљење снега). Ради спречавања настанка 

штете од поплава предузимају се следеће мере: 

1. Редовно праћење и осматрање водостаја на рекама, 

2. Активирање штаба за ванредне ситуације Општине Бољевац,  
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3. Стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за 

заштиту и спасавање од поплава, 

4.  Информисање и обавештавање становништва о могућем настанку 

поплаве и предузимање потребних превентивних мера за заштиту. 

 

 

5.3. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈЕ 
 

 

 

Општина Бољевац има проблем снабдевања здравом пијаћом водом, и поред тога 

што лежи на обали Црног Тимока и на земљишту чији плићи и дубљи слојеви обилују 

подземним водама. У току целог XIX века становници ове општине су се углавном 

снабдевали водом из оближњих река и природних извора - кладенаца. Плитки водоносни 

слојеви касније су коришћени помоћу баштенских бунара, често са ђермовима. Како у 

селима, тако и у граду скоро сва дворишта имала су бунаре, а та вода је коришћена не 

само за заливање башти него и за пиће и друге потребе домаћинства. Због тога су биле 

честе епидемије заразних болести па су градске власти покушавале већ крајем XIX века да 

реше проблем снадбевања становништва пијаћом водом. У Бољевцу  је било неколико 

дубљих јавних бунара и једна спомен чесма слабог капацитета на раскрсници путева 

према Валакоњу и Зајечару, који нису могли да задовоље потребе све већег броја 

становништва. 

Први радови на изградњи водовода у Бољевцу, започети су 1927. године, 

каптирањем извора у месту Туђица и резервоара у његовој близини. За изградњу водовода 

било је потребно 50.000,00 динара, а један део новца обезбедили су Обласни одбор и 

здравствени фонд из Београда, из новог водовода вода је потекла 1928. године. Градња 

новог Бољевачког система водоснабдевања је почела 1964. године. Из те године датирају 

најстарији цевни разводи као и „Мали Бољевачки” резервоар. Резервор је био запремине 

V= 250 m
3
 а из њега су полазиле пластичне цеви f 110. Резервоар својим капацитетом није 

могао да задовољи потребе целе општине већ само града. Због финансијске ситуације која 

је трајала дужи низ година, стање система водоснабдевања је све време испод 

задовољавајућег. 
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Каптажа „Мировштица”- Систем за вакумско хлорисање се држало у функцији уз 

сталне интервенције запослених, а комплетно постројење каптаже радило је са 50% 

сигурности. 

 

 
Сл. 16 - Нова каптажа Мироштица ( Извор: Марић Н.) 

 

Водосистем „Мировштица” - Нови систем снабдевања водом Бољевачке општине 

почет је да се гради 1970. и пуштен у функцију 1974. године. Извориште Мировштица 

удаљено је 7 km од града. Ради се о новој каптажи, великом резервоару V=650 m
3
 и новом 

цевоводу AЦЦ f 250. Каптирано је извориште реке ,,Мироштице” које је карстно врело 

(Сл. лист општине Бољевац бр.11, 2017). Из овог система  снабдевала су се следећа 

насеља: Бољевац, село Бољевац, село Мали Извор, село Валакоње и село Сумраковац. У 

првој фази изграђен је систем од врела ,,Мировштица” до Боговине и остављен је одвојак 

за Сумраковац, сва остала насеља су спојена на систем.Због недовољне количине воде 

није изграђен вод до Сумраковца, а због све већег дефицита у количини воде на 

гравитациони систем је 1989. године постављена пумпа, тако да је систем постао 

комбиновани. 

 О водоснабдевању „Мировштица”- брине Ј.К.П. ,,Услуга” која врши редовно 

хлорисање и контролу исправности воде у хемијском и бактериолошком погледу. 

Контрола исправности воде врши се преко Завода за заштиту здравља ,,Тимок” Зајечар. 

Водовод ,,Мировштица” или такозвани градски водовод, снабдева насеља: Бољевац са 



ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЦРНИ ТИМОК 

 

59 

 

3929 становника; село Бољевац са 319 становника; село Мирово; село Мали Извор са 670 

становника; село Валакоње са 1686 становника (заселак Буково не припада водоводу 

,,Мировштица”, већ се становништво снабдева из бунара, али не постоје подаци о броју 

становника већ је њихов број ушао у састав села). Места Рујиште и Добро Поље су само 

делимично покривена водоводном мрежoм. 

 Уводне гране од резервоара у граду су потисне, а одвод је гравитациони. Градска 

водоводна инсталација у могућности је да функционише у прстену, те због тога омогућава 

већу сигурност у напајању водом. У 9 сеоских насеља урађени су локални водоводи и 

напајају се водом из сопствених извора или су прикључени на градски водовод. Укупна 

дужина водоводне мреже у граду износи 50 km и има 5 хидрантних прикључака. У граду 

постоји и незнатан број резервних извора воде (бунари и извори), али  не постоји технички 

водовод и не постоје бунари за снабдевање техничком водом. Из локалног изворишта или 

из централног водоводног система треба обезбедити капацитете. Qmax/dan, а часовни 

максимум потрошње се обезбеђује из месног резервоара.Оријентациони број становника 

које Ј.К.П. ,,Услуга” Бољевац снабдева здравом пијаћом водом је око 8500 по тренутном 

стању. Снабдевање водом за пиће осталих села у Општини Бољевац је ван контроле Ј.К.П. 

,,Услуга” Бољевац. 

Проблеми водоснабдевања становништва са овог водоводног система су велики. 

Као прво,мерења производње и потрошње воде у зонама нема. Водозахватна грађевина на 

Мироштици не каптира количину воде коју би требало. Пропусност цевовода од извора 

Мироштица до ПК ,,Бољевац” није задовољавајућа а пуњење резервоара «Бољевац-

велики» за вишу зону се не пуни. Неки потрошачи нису прикључени на одговарајући 

резервоар, односно зону потрошње, а поједини делови мреже су стари. 

 Последња пројектна документација која се односи на водоснабдевање је стара, 

нема пројекта развоја система за снабдевање водом, као ни пројекта за смањење губитака. 

Подаци о систему за снабдевање водом у форми која је потребна за коректно одржавање и 

инвестирање у систем истрошени, хидраната нема довољно. He постоји радна јединица за 

смањење губитака и континуиране активности које се односе на смањење 

административних и техничких губитака. Трећина домаћинстава нема водомере. ППОВ 

није завршено и пуштено у погон. Отпадна вода из колектора се излива у реку без 
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претходног третмана, не постоји систем кишне канализације. Објекти за водоснабдевање 

(Мироштица) нису ограђени заштитном оградом чиме је омогућен неконтролисан приступ 

људи и животиња. Не постоји водопривредна дозвола за испуштање отпадних вода 

порозне септичке јаме а такође се јавља загађење подземних вода. Системи за хлорисање 

воде на црпним станицама су дотрајали. Не постоји систем за континуално праћење и 

контролу дозирања хлора. Такође, не постоји систем за детекцију и мерење хлора у 

ваздуху као ни систем за неутрализацију акцидентно исцурелог хлора. Просторије у 

којима се врши дозирање хлора нису опремљене тушевима и вентилаторима у случају да 

дође до процуривања хлора из система. 

 Локални водовод - Под локалним водоводима подразумева се водовод који су 

једно или више домаћинстава изградила о свом трошку. 

 Водовод ,,Луково” снабдева село Луково са 1388 становника. О водоводу 

,,Луково” брине МЗ Луково која је склопила уговор са приватним лицем које га одржава 

(око 250 корисника око 150 активних, остало су у иностранству или не живе у Лукову). 

 Водовод ,,Ртањ” снабдева насеље Ртањ са око 450 становника. Овим водоводом 

газдује пионирски дом ,,Миодраг Сибиновић Зоран” који је такође склопио уговор  са МЗ 

која га одржава, води се рачуна о исправности воде, врши се редовно хлорисање и 

контрола исправности воде у хемијском и бактериолошком погледу. Контрола 

исправности воде врши се преко Завода за заштиту здравља ,,Тимок” Зајечар.  

 Водовод „Јабланица” - у селу Јабланица (541 становника) налазе се четири јавне 

чесме које се хране посебно свака са свог каптираног изворишта и водовод којим је 

обухваћено цело село. Овим водоводом газдује МЗ Јабланица. Водовод у Јабланици је 

посебно интересантан јер је једини водовод у Србији где се корисници прикључују на 

потисти вод. Каптажа водовода је дубински извор „Грозничевац”, резервоар је капацитета 

270 m
3
 изграђен изнад села на брду ,,Оштриковац”. Доток воде из резервоара регулисан је 

временским сатом. Водовод је грађен од 1976. до 1986. године средствима из месног 

самодоприноса, помогла је Општина и на крају помоћ је стигла и из Републике. МЗ 

одржава локални водовод ,повремено води рачуна о исправности воде, врши хлорисање и 

контролу исправности воде у хемијском и бактериолошком погледу. У ранијем периоду 

Дом Здравља Бољевац вршио је хлорисања воде као и узорковање четири пута годишње, а 
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њен квалитет се контролисао у ЗЗЗ „Тимок” Зајечар. Село Јабланица је било једино село 

на територији Општине које је водило организовано бригу, преко овлашћених стручних 

служби, о сеоском водоводу. 

 Водовод Криви Вир: 800 становника, 21 локални водовод, које су градиле групе 

грађана (од једног до петнаест домаћинстава ), остала домаћинства се снабдевају водом из 

бунара.  

 Водовод Мирово: 283 становника, две јавне чесме и 16 локалних водовода. 

Удаљена домаћинства делимично се снабдевају и из бунара (углавном у летњем периоду 

године). 

 Водовод Рујиште: 607 становника, 18 локалних водовода, а остатак становништва 

се снабдева водом из бунара. 

 Водовод Подгорац: 2477 становника, један школски водовод који су мештани сами 

градили, а чије је стање катастрофално, имовински односи нису решени нити је извориште 

са којег се снабдева каптирано како налажу прописи; 17 локалних водовода који су 

заведени у картотеци хигијенско-епидемолошке службе Дома Здравља Бољевац. Постоје и 

нестручно изведени водоводи (што не значи да су претходни стручно изведени) 

чије,,каптаже” су у виду обичних већих јама које ничим нису заштићене. Уз поменуте 

водоводе постоји и већи број бунара. 

 Водовод Добрујевац: 356 становника, седам локалних водовода, а већина 

домаћинстава снабдева се из бунара. 

 Водовод Врбовац: 238 становника, постоји стари сеоски водовод који је руиниран 

и ретко ко га користи, има и три локална водовода, остатак становништва се снабдева из 

бунара. 

 Водовод Сумраковац: 798 становника, постоји један школски водовод, шест 

локалних водовода и бунари. 

 Водовод Илино: 178 становника, цело село је обухваћено водоводом, раније је 

редовно контролисано али је сада контрола препуштена становницима и колико је познато 

не врши се контрола од стране овлашћених иституција. 

 Водовод Бачевица: 521 становника, постоји један школски водовод, осам 

локалних водовода и бунари. 
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 Водовод Добро Поље: 591 становник, један сеоски водовод у распаду, три локална 

водовода и бунари. 

 Водовод Оснић Буково и Оснић Тимок: 1650 становника, два школска водовода, 

седам локалних водовода и бунари. 

 Водовод Савинац: 498 становника, четири локална водовода и бунари. 

2010.године, по одрађеном Акционом плану Стратегије одрживог развоја општине 

Бољевац, по одрађеним пројектима и решавању  већих инфраструктурних проблема 

набавком средстава из доступних фондова као и повољнијих кредитних линија, 

приступило се реконструкцији система за водоснабдевање општине Бољевац. Одрађена је 

нова водоводна мрежа, а на каптажи су постављене нове пумпе. Одрађени су и нови 

пројекти са пратећом документацијом и санитарна заштита воде. 

Бољевац се сада снабдева водом из каптаже ,,Мировиште”, удаљене око 7 km од 

града. Капацитет овог захвата је између 100 и 5000 l/s, што је више него што је Бољевцу 

сада потребно. (Сл.лист општине Бољевац бр.15/2.) 

 Квалитет воде је добар, тако да се за припрему воде користи само хлорисање. 

Главни довод спроводи воду до прекидне коморе из које се рачва један крак у правцу 

Боговине, Валакоње и Извора, а други за Бољевац. Може се констатовати да Бољевац 

припада градском типу конзума, село Бољевац и Боговина мешовитом, а Мали Извор и 

Валакоње сеоском. Цео Бољевац се налази у II висинској зони водоснабдевања са два 

резервоара, један од 650 m
3
 и један од 250 m

3
 (стари резервоар). (Сл. лист општине 

Бољевац, бр.15/2 )  

 Подручје Плана има мање од 4.000 становника, а водоводни систем снабдева веће 

подручје, са око 10.000 корисника. Иако је одрађена нова реконструкција водоводног 

система и даље постоје проблеми који су ван зоне овог плана, али веома утичу на 

ситуацију у оквиру плана. Један од њих је делимично погрешно трасиран главни довод, 

тако да се у њему стварају ваздушни џепови који смањују протицај. Проблеме стварају и 

потрошачи из Малог Извора јер немају никакав резервоар, тако да се и не изравнава 

максимална дневна потрошња и због тога долази до проблема у водоснабдевању. Разводна 

мрежа је различите старости, а изведена је од свих могућих материјала, тако да је 

надлежно комунално предузеће веома тешко одржава. Изгледа да у разводу постоје 
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значајни губици воде, с тим што се треба имати у виду да њихов велики део свакако чини 

потрошња дивљих прикључака. (Сл. лист општине Бољевац бр.15/3, 2011) 

Водосистем ,,Мрљиш” - Извориште ,,Мрљиш” налази се на три километра од 

Бољевца. Представља затворено извориште које чини систем од укупно пет бунара од 

којих се три користе за снабдевање потрошача у Бољевцу и Бору, једног бунара за 

снабдевање локалног становништва и једног бунара који је лоциран низводно од сектора 

Мрљиш за допуњавање реке Црни Тимок у току сушног периода године. На потесу бунара 

предвиђен је одвојак који завршава у кориту реке Црни Тимок преко кога се испушта 

један део воде захваћене у бунару. Бунари су дубине 100 m и заштићени одговарајућом 

конструкцијом. Изнад бунара изграђене су бунарске кућице за смештај хидромашинске 

опреме, опреме електрике и опреме за мерење, регулацију, контролу и управљање. У три 

бунара уграђене су потопљене пумпе са електромоторима упуштених на дубини око 40 m 

од терена. Каптирана сирова вода директно се упумпава у цевовод и дистрибуира до 

збирних резервоара у Бору и Боговини. Радови на овом изворишту отпочети су 2002. 

године, а почетком јула 2006. године извршено је комплетно прикључење Боговине (село 

и насеље и рудник) водоводу ,,Мрљиш” (РВС «Боговина - Бор»). Ово одвајање извршено 

је преко огранка за Боговину од пумпне станице , дужине 1500 km. Овим прикључком 

Боговина добија воду 17 l/s. Недостатак овог огранка је што је изграђен од азбестно-

цементних цеви.  

 

Сл. 17 - Извориште „Мрљиш” (Извор: www.vodovodbor.com) 
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Регионални водосистем „Боговина” основан је Уговором о регулисању 

међусобних права, обавеза и одговорности, бр. 15 од 17.02.1990. године, од стране пет 

општина и то: Бољевац, Бор, Зајечар, Неготин и Књажевац. 

Просторним планом Републике Србије и Нацртом водопривредне основе 

Републике Србије предвиђа се да се Бољевац снабдева водом из локалних изворишта и из 

акумулације ,,Боговина” која ће представљати део Тимочког регионалног система. 

Бранана Црном Тимоку је удаљена око 3,5 km од Бољевца. Кота минималног успора ће 

бити на 242 m н.в. Са бране ће се сирова вода допремати до постројења карезервоару 

,,Бољевац”, који је постављен на коту 351 m, челичним цевоводима дужине 4300 m и 

пречника 250 mm. (Сл. лист општине Бољевац бр.15/2, 2011.) 

 У оквиру водосистема ,,Боговина”, регионално предузеће изградило је објекте I 

фазе водосистема (бунари на изворишту ,,Мрљиш”, цевовод са шахтама до Бора, мерно-

регулациони блок, цевовод за МЗ Боговина село и насеље, расподелну комору и 

хлоринаторску станицу на локацији фабрике воде Боговина, пумпну станицу и расподелну 

комору на територији општине Бор). Сви изграђени капацитети, осим бунара на 

изворишту ,,Мрљиш” и цевовода дужине 2 km, компатибилни су са крајњом фазом 

водосистема. Из I фазе водосистема Боговина од 2002. године недостајућом количином 

воде снабдевају се водоводи Бор и Бољевац. Количина дистрибуиране воде зависи од 

хидролошких прилика у току године, односно издашности изворишта оба водовода и 

креће се у распону од 80 l/s до 240 l/s. 

 Од момента пуштања у рад I фазе водосистема Боговина у потпуности је 

елиминисан проблем акутне несташице воде у Бору и вишесатне рестрикције. 

Циљ ЈП ,,Боговина” Бор је да се у наредном периоду настави са изградњом водосистема, 

јер би се тиме обезбедило: (Сл.лист општине Бољевац бр. 15/3, 2011) 

− водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине 

Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.364 l/s, 

−наводњавање око 7000  ha у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме 

би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак на тржишну и 

рентабилну производњу хране, 
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 − производња електричне енергије. Изградњом мале хидроцентрале која би 

користила воду из прелива могло би се добити до 9,0 GWh годишње, 

 − прихватање и трансформација поплавног таласа чиме би се скоро потпуно 

умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар, 

 − развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње. Да би се 

пројекат водосистема ,,Боговина” реализовао у потпуности, неопходно је завршити 

следеће активности: 

 − измена просторног плана подручја слива акумулације (иницијатива покренута 

још 2006. године), 

 − ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране државне ревизионе комисије 

(достављен актуелизован Идејни пројекат и уплаћена средства), 

 − решење имовинских односа за 380 ha од чега се 290 ha потапа изградњом бране и 

формирањем акумулације, а 90 ha се налази у зони непосредне заштите акумулације, 

 − изградња Главног пројекта цевовода чисте воде за општине Зајечар, Неготин, 

Књажевац и Бољевац. 

 Концепција заштите и коришћења вода и водопривредне инфраструктуре заснива 

се на смерницама Водопривредне основе Републике Србије и планским решењима 

Просторног плана подручја слива водоакумулације ,,Боговина” и Просторног плана 

подручја посебне намене слива акумулације „Бован”, који обухватају део територије 

општине Бољевац. Просторним планом Републике Србије утврђено је планско решење за 

формирање Тимочког регионалног система за снабдевање становништва водом - 

подсистем ,,Црни Тимок” са акумулацијом ,,Боговина”. Сливно подручје водоакумулације 

,,Боговина” Просторним планом подељено је по степенима санитарне заштите изворишта 

на три зоне, и то: (Сл.лист општине Бољевац бр.15/3,2011) 

1) зона непосредне заштите изворишта утврђује се у односу на коту нормалног 

успора (КНУ) акумулације од 275 m и обухвата простор у ширини од 100 m низводно од 

бране и појас ширине 50 m дуж обода акумулације узводно од бране до профила на потезу 

Талабинска Цука - Фаца Вајали  
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2) ужа зона заштите изворишта утврђује се у односу на коту максималног успора 

(КМУ) акумулације од 278,25 m и обухвата простор у ширини од око 500 m дуж обода 

акумулације, у складу са хидрогеолошком предиспозицијом терена  

3) шира зона заштите изворишта обухвата преостало подручје које припада 

хидрогеолошком сливу водоакумулације ,,Боговина” Подручје Просторног плана 

изваншире зоне заштите обухвата вансливне делове катастарских општина и простор дуж 

приобаља Црног Тимока низводно од дела будуће бране до регионалног пута Валакоње - 

Подгорац, што износи 2,8% површине планског подручја. Подручје Просторног плана 

слива акумулације „Бован”, по критеријуму заштите вода, обухвата сливно подручје 

акумулације „Бован” (шира зона заштите, 53.725ha 74а 95m
2
) и подручје ван слива (ван 

зона заштите акумулације - у оквиру заокружених катастарских општина, 9.603ha 

97а96m
2
). Сливно подручје обухвата зону непосредне заштите изворишта водоснабдевања, 

ужу зону заштите и ширу зону заштите постојеће и планираних акумулација. У 

административно-територијалном погледу границом подручја Просторног плана 

обухваћени су делови четири општине а једна од њих је и део општине Бољевац - цела КО 

Рујиште (Р = 2.882ha 67а 08m
2
). 

Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом становништва представља 

изградња рационалних регионалних и међурегионалних водоводних система у које би 

били интегрисани и постојећи водоводни системи. Ови системи треба на складан начин да 

допуне недостајуће количине вода са локалних изворишта и повећају укупну сигурност 

рада система. Снабдевање водом Акумулација воде „Боговина” - са постројењем за 

пречишћавање пијаће воде је регионалног значаја јер, поред становништва општине 

Бољевац, може да обезбеди водоснабдевање за становништво и привреду Бора и Зајечара. 

То омогућава да се будуће потребе за водом становништва и привреде Бољевца, могу 

сигурно обезбедити уз коришћење и свих локалних изворишта на територији општине 

Бољевац. 
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5.3.1. Загађење водотока 
 

 

 

Црни Тимок се прихрањује водом из великог броја релативно снажних врела 

(Кривовирско, Луковско, Радованско, Мировштица, Мрљишево и др.) која практично и 

регулишу састав и квалитет вода. Црни Тимок је од извора до Зајечара категорисан као 

река чија вода треба да одговара IIа класи према физичкохемијским, хемијским, 

микробиолошким и сапробиолошким карактеристикама. Све до Гамзиградске бање 

алувијон Црног Тимока није изложен могућностима ширег загађивања како примарног 

порекла, тако и оног изазваног људском делатношћу. Због изузетног квалитета на 

његовом чеоном делу слива гради се акумулација „Боговина” која треба да снабдева 

хигијенски исправном водом већи део источне Србије, па и Бољевац. Систематску 

контролу квалитета вода Црног Тимока обавља ЗЗЗ Зајечар. (Сл.лист општине Бољевац 

бр.15/2, 2011) 

Резултати испитивања од 1991-2001. године показују да је вода Црног Тимока 

низводно од Бољевца у физичкохемијском погледу углавном у границама прописане 

класе, са повременим одступањем садржаја суспендованих материја и концентрације 

гвожђа, као и спорадичним повећањем степена сатурације кисеоником. У бактериолошком 

погледу ситуација је дијаметрално супротна, јер је коли титар повећан практично у 2/3 

анализираних узорака и одговара III и IV класи бонитета, што показује да се отпадне воде 

узводних насеља, укључујући и Бољевац не пречишћавају што озбиљно компромитује 

могућност коришћење вода Црног Тимока за водоснабдевање, рекреацију или 

наводњавање повртарских култура које се користе у сировом стању. 

 У пероду од од 1-10.08.2003. године обављена је хемијска и микробиолошка 

анализа квалитета воде Црног Тимока. Истраживање је обављено на 15 локалитета од тога 

13 на Црном Тимоку и 2 на већим притокама. Према већини хемијских параметара вода 

Црног Тимока је I и II класе, а према микробиолошким параметрима II класе квалитета 

воде. Ове анализе вршене су стандардним методама у лабораторијама ЗЗЗ ТИМОК у 

Зајечару. 

 Од физичких параметара на сваком локалитету мерени су дубина, ширина и брзина 

тока, температуре ваздуха и воде. Од хемијских анализа рађени су следећи параметри: pH, 
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растворени кисеоник, биолошка и хемијска потрошња кисеоника, укупна тврдоћа, 

растворен CO2 и присуство тешких метала. Микробиолошком анализом одређиван је број 

аеробних мезофила, MPN, присуство колиформних бактерија, бактерија фекалног порекла 

и број сулфиторедукујућих клостридија. 

 На основу резултата мерења физичких параметара примећен је пораст температуре 

од извора ка ушћу. Подлога је различита и углавном је каменита у горњем току реке, а у 

средњем и доњем каменита, муљевита и шљунковита. На локалитетима Т10 (Црни Тимок 

испод Рехабилитационог центра Гамзиградска бања) и Т12 (Црни Тимок код ФМТ-а, 

Звездан) има зелену боју и смањену прозирност, а на Б7 (Брествовачка река) вода има сиву 

боју. На локалитету Т10 (Црни Тимок испод Рехабилитационог центра Гамзиградска 

бања), забележено је присуство велике количине видљивих честица у води, pH вредност 

на истраживаним локалитетима указује на слабо базну реакцију воде. 

 На основу хемијских анализа, може се закључити да је локалитет Б7 (Брествовачка 

река) најоптерећенији према већини параметара. Брестовачка река представља једну од 

најзагађенијих притока Црног Тимока према свим досадашњим испитивањима. На 

локалитету Т14 (Црни Тимок испред спајања са Белим Тимоком, Зајечар), забележене су 

повећане концентрације хлорида и сулфата и повећан HPK. То је последица уливања 

органски оптерећених отпадних вода из Зајечара. 

 Локалитет Т13 (Вањин Јаз), који се такође налази у Зајечару, по свим параметрима 

припада води  I и II класе изузев HPK вредности по којој се сврстава у IV класу вода. 

Концетрације метала (Cu, Pb, Cd, Zn i Fe) су у границама за I и II класу вода на свим 

локалитетима изузев локалитета Б7 који се према концентрацији Fe сврстава у III и IV 

класу. Томе је узрок подлога, јер је корито Брестовачке реке на стенама вулканског 

порекла.У деловима тока низводно од насеља запажају се блага повећања параметара који 

указују на повећан антропогени утицај али се низводно квалитет воде побољшава. То 

указује на инзванредну моћ аутопурификације Црног Тимока. 
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Табела 21 - Бактериолошки налаз на тачкама узорковања Црног Тимока 2003. године 

 

Назив  

локалитета 

Број аеробних 

мезофилних 

бактерија 

(укуп.бр.уивихкл.) 

(бр/l) 

 МПН (број 

колиформних 

бактерија  

бр/1000 ml) 

Колиформне 

бактерије фекалног 

порекла 

(присутност) 

Т7 - Кривовирско врело 1200 2700 Enterobacter 

Т8 - Црни Тимок код 

моста у Лукову 

>24000 24000 E.coli, Enterococcus 

fecalis 

Т9 - Црни Тимок ушће 

Радованске реке 

>3000 >24000 Enterobacter 

Т1 - Црни Тимок код 

Боговинског моста 

8000 >24000 Enterobacter, E.coli 

Т3 - Црни Тимок на ушћу    

Злотске реке 

5600 >24000 E.coli 

 З - Злотска река 6000 >24000 E.coli 

Т4 - Црни Тимок код 

Шарбановца – Селиште 

16000 >24000 E.coli 

Т5 - Црни Тимок код 

тунела, магистрални пут 

Параћин – Зајечар 

8000 9600 E.coli, enterobacter 

Т6 - Црни Тимок испод 

ушћа са Брестовачком 

реком 

10000 >24000 E.coli, Citrobacter 

Б7 - Брестовачка река 32000 >24000 Citrobacter, E.coli 

Т10 - Црни Тимок испод 

Рехабилитационог центра 

Гамзиградска Бања 

16000 24000 E.coli 

Т11 - Црни Тимок испод 

моста, испред насеља 

Звездан 

16000 >24000 Citrobacter 

Т12 - Црни Тимок код 

ФМТ-А, Звездан 

24000 >24000 E.coli, enterobacter 

Т13 - Црни Тимок 

ВАЊИН ЈАЗ, Зајечар 

7000 >24000 E.coli, Citrobacter 

Т14 - Црни Тимок испред 

спајања са Белим 

Тимоком, Зајечар 

24000 >24000 Citrobacter 

Извор: ЗЗЗ „Тимок” Зајечар 
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 Приказани су резултати микробиолошке анализе узетих са више локалитета Црног 

Тимока. Према показатељима вода је друге категорије на већини локалитета изузев Т7, Т8, 

Т5 и Т10 где је вода прве категорије. Све тачке сем наведених налазе се поред обрадивих 

површина и насељених места, камп места, те је узрок оволике заступљености 

колиформних бактерија по литру воде спирање фекалних вода из септичких јама које се 

налазе непосредно или у ближој околини реке, или фекалних материја из пољопривредних 

сточних објеката. Узрок оваквог бактериолошког стања јесте варирање водостаја које 

зависи од временских прилика. На свим локалитетима забележено је присуство бактерија 

фекалног порекла. Повећано присуство материја органског порекла јавља се на 

локалитетима у средњем и доњем току реке, а нарочито у близини насеља. Највећа 

загађеност због улива комуналних отпадних вода јавља се на локалитету Т14, испред 

спајања Црног Тимока са Белим Тимоком и ушће Брестовачке реке и Црног Тимока. 

(Станић, Атанасов, 2003.) 

У циљу заштите водног ресурса од отпадних вода на територији општине 2017. 

године отпочео је са радом колекторски систем за пречишћавање. Отпадне воде Бољевца 

чине: комуналне отпадне воде из домаћинстава и индустијске отпадне воде фабрике ФМП 

Агромеханика и дрвног комбината Ист поинт. 

Сва отпадна (фекална) вода Бољевца прикупља се већ изграђеним колекторским 

системом  2 х  400 mm, у долини реке Арнауте, која је, иначе реципијент за кишне воде, 

све до постојећег постројења ППОВ ,,Бољевац”, које представља кључну тачку 

канализационог система града. Постројење  пречишћава све комуналне и индустријске 

воде града и тако пречишћене, до степена који се захтева нашим прописима и 

стандардима,  испушта у реку Арнауту, не угрожавајући квалитет воде у њој. Све отпадне 

воде које се упустају у канализацију и у речни пријмник неугрожавају водоток као и 

површинске и подземне воде и  задовољавају ,,Уредбу о класификацији вода” као и 

,,Правилник о опасним материјама у водама” и ,,Закон о водама”. (Сл.лист општине 

Бољевац бр.15/2, 2011.) 
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5.4. ВОДОПРИВРЕДНО УРЕЂЕЊЕ СЛИВА 

 

 

 Заштита од поплава представља важан сегмент комплекса радова и мера везаних за 

управљање речним сливом. Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотокова у 

сливу Црног Тимока јесте врло велика неуређеност и катастрофално еколошко стање. 

Оваква, веома неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и 

антропгених фактора. Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у 

кориту и на обалама водотока, као ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено 

дрвеће и грање, које се проноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој 

вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери 

смањују пропусни капацитет корита. 

 Утицај антропогених фактора на стање уређености бујучних водотокова у сливу 

Црног Тимока, манифестује се на два начина – пасивaн и активaн. Пасиван антропогени 

утицај се односи на одсуство било каквих мера за отклањање негативних ефеката 

природних процеса, не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање вегетације 

у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не предузимају се 

никакве мере за уклањање створених баријера у речном кориту, односно, ништа се не 

чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења ризика од поплава.  

 Један од најважнијих, а недовољно примењених решења за заустављање бујичних 

поплавних таласа јесте изградња ретензија. Проблем ретензирања поплавних таласа је 

решаван изградњом акумулација (у сливу Црног Тимока започето са изградњом 2003. 

године) које су намењене за спорт и рекреацију. Самим тим изградња је изискивала много 

веће трошкове, јер акумулације захтевају стално заузеће површине земљишта и трошкове 

експропријације. Код решавања проблематике Плана генералне регулације за насељено 

место Бољевац, поштоване су одредбе закона о водама и поставке водопривредне основе 

Србије. Овим планом се предвиђа наставак уређења водотокова Арнаутa (десне притоке 

Црног Тимока), потока Змијанац и формирање вештачког језера са браном на потоку 

Змијанац који има улогу заштите градског подручја од поплава. Сви ови радови се 

настављају по постојећим пројектима и третирају се као стечена обавеза. Услови за 

наставак урбанизације овог подручја у погледу водопривредних захтева су елиминисање 
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испуштања отпадних вода у токове, осигурање обала на местима испуштања кишне 

канализације, успостављање водног земљишта ширине 10 m са обе стране корита и 

уопште условљавање било каквих активности које би могле да ремете водне активности 

како по квалитету, тако и по квантитету. У заштићеном простору уз водотоке нису 

предвиђени, нити се могу касније предвиђати и градити трajни или привремени објекти. За 

уређење и регулацију овох водотока треба предвидети и урадити одговарајућу 

инвестиционотехничку документацију, за оне водотокове где она постоји, исту 

нивелирати.  Техничком документацијом ће се дефинисати концепт и начин прикупљања 

атмосферских вода са околних сливних површина и њихова евакуација до реципијента - 

водотока, водећи рачуна да не дође до ерозије или појаве вододерина и бујица. У склопу 

уређења водотокова Бољевца, предвиђени су радови на заштити земљишта од ерозионих 

процеса (пошумљавање, затравњивање и сл.), а према одредбама Закона о водама - члан 

38.  Све предвиђене мере, за уређење и регулацију водотокова, треба да омогуће безбедну 

пропагацију поплавног таласа и очување природног режима отицања вода. (Сл. лист 

општине Бољевац бр.15/2). 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

  

 Кроз систематски рад и детаљним проучавањем, кроз доступну литературу и радом 

на терену, добијени резултати пружају јасну слику стања слива Црног Тимока. На основу 

целокупног излагања кроз рад може се закључити: 

 Река Црни Тимок је драгуљ Источне Србије и једина река у Србији која има три 

назива: Црни Тимок, Кривовирска река и Црна река. 

 Постаје од три крашка врела од којих два избијају из пећина. Сва три врела налазе 

се приближно на истој висини од 366 до 375 m апсолутне висине и избијају при дну 

изразитог крашког облука. 

 На око 200 m низводно од врела Црног Тимока, непосредно на десној страни 

корита налази се неколико термалних извора. Најјаче термално врело Бања 

каптирано је за купатило. 

 У Гамзиграду у средини корита Црног Тимока, налазе се пет термалних извора, 

чија се изворишта користе за лечење разних болести. 

 Геолошки састав слива Црног Тимока се одликује великом разноликошћу 

геолошко-петрографског састава. Заступљене су различите врсте стена од 

кристаластих шкриљаца, пешчара, лапораца и кречњака. У доњем току седименти 

су млађег терцијера, дилувијалне и алувијалне творевине. 

 Статистичком анализом климатских параметара, закључено је да у сливу Црног 

Тимока преовлађује умерено-континентална клима са плувиометријским режимом. 

Лета су сува и топла, а зиме умерено хладне. 

 Педолошки покривач у сливу Црног Тимока је разноврстан, а као основни тип тла 

издваја се смоница. Заступљено је и алувијално земљиште и земљишта на 

кречњаку. 

 Од укупне површине слива Црног Тимока, под шумама је 50-70%, док остали део 

чине пашњаци и оранице. Преовладавају шуме храста, цера, граба, а реликтну 

врсту биљног покривача као једно од највећих дивљих станишта у Србији чине 

косовски божури. 
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 Kод свих наведених хидролошких параметара значајних за анализу водног режима 

реке Црни Тимок, максималне вредности се региструју у марту и априлу, као 

резултат топљења снега, велике влаге у земљишту и обилних падавина, а 

минималне у летњим месецима, најчешће у августу и септембру. 

 Комплексном анализом слива Црног Тимока утврђено је да су највећи 

водопривредни проблеми: ерозија и бујице, поплаве и суше, загађење водотока и 

водоснабдевање. Најраспрострањенија ерозија у сливу је површинска ерозија 

спирања. Нажалост, до сада није урађено много на ревитализацији земљишта и 

његовој заштити од ерозије. Неке мере које се могу у будућности предузети су: 

биолошке антиерозивне мере, технички антиерозивни радови и административне 

забране.  

 Поплаве у сливу Црног Тимока су честе и најчешће се јављају почетком пролећа 

(услед отапања снега) као и у летњим месецима (услед пљусковитих киша). 

Решење за одбрану од поплава представља изградња акумулација, које би задржале 

поплавни талас, уз могућност коришћења ове воде и за друге потребе.  

 По квалитету воде Црни Тимок припада II класи, као и  њене притоке. Стање је 

посебно забрињавајуће током летњих месеци. Преко лета водостај Црног Тимока је 

у опадању, њене притоке располажу малим количинама протицајних вода. 

Најзагађенији део реке Црног Тимока је у граду Зајечару. 
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