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Сажетак: 
 

Физичко-хемијске и биолошке промене површинских вода могу имати 

несагледиве последице не само по живи свет водених екосистема, већ и по живи свет 

уопште. У циљу спровођења опште прихватљивих мера заштите и унапређивања 

квалитета површинских вода на територији општине Књажевац, најпре је сагледано 

тренутно стање главних водотокова на проучаваном подручју. На основу прикупљених 

података, установљено је да је квалитет воде у кориту Сврљишког Тимока лошији у 

односу на квалитет воде у Трговишком Тимоку услед изливања веће количине 

комуналних и индустријских отпадних вода.  

 

Кључне речи: површинска вода, извори загађивања, мере заштите, општина 

Књажевац.  

 

Abstract:  

Physico-chemical and biological changes of surface waters can have unimaginable 

consequences not only for the living world of aquatic ecosystems, than for the living world in 

general. In order to conduct generally acceptable measures for the protection and 

improvement of the quality of surface waters in the territory of the municipality of 

Knjaževac, the current state of the main watercourses in the studied area was first examined. 

On the basis of the collected data, it was established that the quality of the water in the 

Svrljiški Timok river bed is worse than the water quality in Trgoviški Timok river due to the 

discharge of a larger quantity of municipal and industrial wastewater. 

 

Кеy words: surface water, sources of pollution, protection measures, municipality of 

Knjaževac. 
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1. Увод 

 

„Животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот - природне 

вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, геолошки 

ресурси, биљни и животињски свет” (Кићовић и сарадници, 2012). 

Животна средина већ неколико деценија заокупља велику пажњу човечанства. 

Сви су захтевали из животне средине што више, не марећи за последице које њене 

промене доносе (Станковић, 2007). Многобројне организације претерују у заштити 

животне средине, што доводи до нежељених конфликата, па се наука, друштво и човек 

морају супроставити са реалним ставовима који се засновани на комплементарности. 

Животну средину не чине само организоване врсте, већ екосистеми и биогеосфера који 

су добро сложени и организовани системи у којима се одвија живот (Станковић, 2007). 

„Жива природа може постојати и опстати сама по себи, али данас када је човек 

освојио готово све делове на Земљиној површини, природа са руралним, урбаним, 

индустријским, туристичким, настањеним и ненастањеним просторима чини 

јединствену целину. У том смислу се јасно намеће исправно схватање да ли су односи 

између човека и простора истовремено и природни и друштвени. Као такви, предмет су 

мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних истраживања, при чему 

географија има посебан значај, јер до правих научних закључака долази увидом у 

стање на терену” (Станковић, 2007). 

На Конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју одржаној у 

Рио де Жанеиру 1992. године, усвојени су следећи документи: „Декларација о 

животној средини и развоју – Рио декларација, Агенда 21. века, као и остала пратећа 

документа Уједињених нација која су преточена и у законодавству Републике Србије. 

Већ 1993. године донета је Резолуција о политици заштите животне средине у Савезној 

Републици Југославији, а 1994. године усвојена је Резолуција о политици очувања 

биодиверзитета у Савезној Републици Југославији” (Кићовић и сарадници, 2012). 

Туристичка и друга подручја од посебног значаја која се налазе у границама 

Републике Србије су стављена под посебну заштиту. На основу тога, донет је закон 

који обезбеђује обављање комуналне делатности на поменутим подручјима. Влада 

Републике Србије прописује одређене услове за обављање тих делатности ради 

одрживог коришћења и управљања природним ресурсима, али и спречавања, смањења 
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и отклањања негативних утицаја по животну средину (Нацрта програма за заштиту 

животне средине општине Књажевац за период од 2016. до 2020. године, 2016). 

„Програм заштите животне средине општине Књажевац израђује се за период 

од четири године и обухвата целокупну територију општине Књажевац. Тим 

документом се утврђује тренутно стање животне средине, дефинишу се најзначајнији 

проблеми, успостављају циљеви и разрађује акциони план за период од пет година за 

достизање приоритетних циљева” (Нацрта програма за заштиту животне средине 

општине Књажевац за период од 2016. до 2020. године, 2016). 

Општина Књажевац се налази у југоисточном делу Тимочке крајине, на обалама 

Сврљишког, Трговишког и Белог Тимока. Са свих страна окружен је Старом планином, 

Тресибабом и Тупижницом. Најнижа тачке поменуте општине налази се у 

Књажевачкој котлини на 176 m. Једна је од ретких општина са великим бројем насеља, 

чак 85, од којих су већина напуштена, јер је становништво мигрирало у веће градове.  

Од 2005. године, општина Књажевац је израдила Локални еколошки акциони 

план (ЛЕАП) познат под под називом „Еколошки акциони програм за Централну и 

Источну Европу” који се бави решавањем проблема тренутног стања животне средине. 

Овај акциони план је добио подршку Регионалног центра за животну средину за 

Централну и Источну Европу – Канцеларије у Србији и Црној Гори (Нацрта програма 

за заштиту животне средине општине Књажевац за период од 2016. до 2020. године, 

2016). 

„У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом 

заштите животне средине („Сл. гласник РС”, бр.12/2010), Програм обухвата следеће 

основне садржаје:  

 Опис и оцену стања животне средине;  

 Идентификацију проблема животне средине на подручју општине 

Књажевац;  

 Основне циљеве и критеријуме за спровођење заштите животне средине у 

целини, по областима и просторним целинама са приоритетним мерама 

заштите;  

 Услове за примену најповољнијих привредних, техничких, технолошких, 

економских и других мера за одрживи развој и управљање заштитом 

животне средине;  
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 Мере за спречавање, ублажавање и контролу загађивања;  

 Носиоце, начин и динамику реализације;  

 Средства за реализацију;  

 Изворе финансирања ” (Нацрта програма за заштиту животне средине 

општине Књажевац за период од 2016. до 2020. године, 2016). 

 

Предмет овог рада је упознавање са тренутним стањем површинских вода на 

подручју општине Књажевац, са свим његовим карактеристикама, проблемима који 

доводе до нарушавања равнотеже у природи и који имају утицај на живот људи и 

других живих бића. 

Циљ рада је да се прикажу анализе тренутног стања површинских вода на 

подручју поменуте општине, као и проблеми са којима се сусреће становништво 

општине, а који директно произилазе из нарушености површинских водотокова. 

Процена утицаја утврђена је на основу елемената животне средине, извора и 

врсте загађивањa животне средине и стања квалитета животне средине на територији 

општине Књажевац. Мере заштите које је потребно предузети како би се побољшало 

тренутно стање животне средине на територији поменуте општине биће предложене 

сходно тренутном стању. У самом раду биће дат детаљан опис стања површинских 

вода на подручју општине Књажевац, као и предлог мера које треба предузети за 

његово унапређење. 

Методе овог рада укључују преглед и изучавање литературе на задату тему. 

Током израде овог рада коришћена је комбинација квалитативних метода (писани 

документи, анализа, синтеза) и квантитативних метода (статистика и интернет 

анализе). Приликом писања рада коришћена је стручна литература из области заштите 

животне средине на основу које су дефинисани најзначајнији појмови, а закључак је 

изведен на основу сагледавања резултата. 

2. Географски положај 

 

Општина Књажевац се простире правцем северозапад-југоисток, дуж целог 

слива Трговишког Тимока, у доњем сливу Сврљишког Тимока и у горњем сливу Белог 

Тимока (Слика 1). Са источне стране је ограничена масивом Старе планине, док 

југозападну границу чине брда и огранци планине Тресибабе и виса Јаловик. Северна 
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граница је планина Тупижница и висови Тумба и Здрабац, а западна граница је 

представљена висовима Слемен и Крстац (Влаховић, 1999). По површини, општина 

Књажевац је једна од већих општина у Србији јер њена површина износи 1,202 km². 

Општина има укупно 86 насеља, укључујући и град Књажевац. У општини се, према 

Влаховићу (1999) издвајају три антропогеографске целине: Тимок, Заглавак и Буџак. 

 

Слика 1. Географски положај општине Књажевац. 

 

Извор: www.wikiwand.com/hr/Knjaževac_(općina)  

 

Тимок, као антропогеографска целина, обухвата територију од подножја 

Тресибабе, преко Минићева до Вратарнице. Посматрано у ширем смислу, у састав 

Тимока улази и неколико сврљишких и сокобањских села (Влаховић, 1999). 

http://www.wikiwand.com/hr/Knjaževac_(općina)


Наташа Јеначковић                Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

5 

 

Антропогеографска целина под називом Заглавак се на северу пружа до 

Радичевачке и Јелашничке реке, на југу до долине Трговишког Тимока, а на истоку до 

огранака Старе планине (Влаховић, 1999).  

Буџак се простире у горњем току Трговишког Тимока. Источна граница ове 

антропогеографске целине представљена је Старом планином, а западна граница 

огранцима планине Тресибаба (Влаховић, 1999). 

Саобраћајно-географски положај општине Књажевац је веома повољан. 

Локални путеви омогућавају врло добру комуникацију унутар општине (Ршумовић, 

1975). Саобраћајна мрежа Књажевачке котлине у потпуности се поклапа са правцима 

главних речних токова. Књажевачко поторечје представља право чвориште путева, где 

се спајају путеви из Пирота, Ниша, Сокобање, Зајечара и Бољевца. Долином Тимока се 

пружа главни магистрални пут који чини саобраћајну кичму Тимочке крајине. Код 

Књажевца, овај магистрални пут се рачва у два крака, од којих се један пружа долином 

Трговишког Тимока ка Пироту, а други преко Тресибабе и Сврљишког Тимока према 

Нишу (Ршумовић, 1972). 

Рeгионални путни правци омогућавају добру повезаност са суседним 

општинама (Сокобања – Књажевац – Пирот; Сврљиг – Кална – граница са Бугарском; 

Бољевац – Бучје – Књажевац; Сврљиг –Божиновац – Књажевац; Мањинац – Дебелица 

– Минићево – граница са Бугарском; Књажевац – Боровац и Зајечар – Бучје), а 

повезаност са главним градом Републике Србије остварује се преко следећих путних 

праваца: Књажевац – Ниш – Београд; Књажевац – Зајечар – Београд и Књажевац – 

Сокобања – Алексинац – Београд (Ршумовић, 1975). 

Железничка повезаност се остварује преко пруге Прахово – Зајечар – Књажевац 

– Ниш. Према Сибиновићу (2008), претходно поменути железнички правац је по 

значају трећи железнички правац за Републику Србију јер повезује део трансбалканске 

магистрале са доњим Подунављем и јужним обалама Јадранског мора. 

3. Физичко-географске одлике 

3.1. Геотектонске и геоморфолошке одлике 

 

У геолошком погледу, општина Књажевац представља разноврсну и сложену 

регију. Из старијег палеозоика потичу кристаласти шкриљци, гнајсеви, амфиболити, 

филити, кварцити, мермери и аргилошисти. Поред ових стена, заступљени су и 
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пермски пешчари који на одређеним деловима Старе планине имају дебљину преко 

1300 m. Црвени пермски пешчари се пружају од Бабиног зуба према Жарковој Чуки, 

Тупанару и Миџору и завршавају се у Топлодолској реци. Од њих су изграђени 

изворишни делови Дојкиначке реке, Понор, Копрен и Каца. У општини су виши 

планински делови изграђени од мезозојских кречњака (јурске и формације доње 

креде), а котлине су испуњене језерским и речним седиментима. Поред шкриљаца, 

заступљени су андезитски еруптиви у околини Пирота и Књажевца. Између Заглавка и 

Књажевачке котлине доминира габро (Миловановић, 2010). 

Слив Белог Тимока је изграђен од стена различите геолошке старости и 

петрографског састава. Међу најстаријим стенама убрајају се: кристаласти шкриљци, 

микашисти, гнајсеви, хлоритошисти, амфиболити, филити и аргилошисти палеозојске 

старости, док су кречњаци и друге водопропустиве стене представљене андезитима, 

гранитима и габром. Андезита има југозападно од Књажевачке котлине, јавља се код 

Пајежа и Витановца. Габро се пружа између Беле Реке и Радичевца, на истоку, до 

Лoкве, на западу и налази код села Алдинац. Осим габра, на падинама Старе планине и 

код села Алдинац јавља се и гранит који је углавном у распаднутом стању (Станковић, 

1966). 

Општина Књажевац има јасно изражен брдско-планински карактер. Рељеф је 

представљен котлинама, долинама и планинама, што је карактеристично за целу 

Источну Србију. Најнижа тачка у општини се налази на 176 m надморске висине, а 

највиша на 2 169 m (Сибиновић, 2008). Овај крај је, осим на северу, окружен 

планинским венцима, а у централном делу налази се широка котлина. Према 

карактеристикама рељефа, на подручју општине Књажевац издвајају се три целине: 

1. централна која је котлинског карактера и чине је долина Сврљишког, 

Трговишког и Белог Тимока, 

2. источна која обухвата планински масив Старе планине, 

3. југозападна и западна целина која има брдско-планински карактер, и 

остварује везу са следећим планинама – Тресибабом, Девицом, Слеменом 

и Тупижницом (Драговић и сарадници, 2011). 

Долинско-котлински део заузима 35,1% укупне површине овог краја и њему 

припадају централни, нижи делови до 500 m надморске висине. Овај крај обухвата 

долину Белог Тимока, између Књажевца и Минићева, долину Трговишког Тимока којој 

припада уски појас од Трговишта до ставе Трговишког и Сврљишког Тимока, и долину 
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Сврљишког Тимока која обухвата појас од Подвиса до Књажевца (Родић и Павловић, 

1994). 

 

Слика 2. Границе Старе планине. 

 

Извор: Миловановић, 2010.: Клима Старе планине. Географски институт, Београд. 

 

Стара планина обухвата западне огранке Балканског планинског система који се 

простире од Вршке Чуке на западу до Црног мора на истоку (Слика 2). На територији 

Србије, Стара планина се простире од Зајечара до Димитровграда правцем северозапад 

– југоисток. На подручју општине Књажевац, Стара планина је ограничена долинама 

Белог и Трговишког Тимока. Од села Иново преко Мирковца и Темске, простире се 

ужа зона Старе планине која се наставља долином Височице до границе Србије са 

Бугарском. У ширем смислу, Старој планини припада Височка зона између реке 

Височице, Темске и долине Нишаве до границе са Бугарском (Сибиновић, 2008). Стара 

планина се простире између 43º 00’ и 44º 00’ северне географске ширине и измећу 22º 
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16’ и 23º 00’ источне географске дужине. Најсевернија тачка Старе планине је у долини 

Прлитског потока, а најјужнија у долини Нишаве на граници Србије и Бугарске. 

Најзападнија тачка је на стави Трговишког и Сврљишког Тимока, а најисточнија тачка 

Старе планине је врх Сребрна глава (1933 m) (Миловановић, 2010). 

Стара планина се карактерише постојањем благих и оштрих успона (Слика 3). 

Највиши врх Старе планине је Миџор, надморске висине од 2 169 m. По својој висини, 

на Старој планини се истичу следећи врхови - Тупанар (1 964 m), Жаркова чука (1 848 

m), Бабин зуб (1 758 m) и Болван (1 434 m) (Сибиновић, 2008). Обронке Старе планине 

обрастају простране ливаде, листопадне лишћарске и вечнозелене четинарске шуме 

које се карактеришу разноврсним биљним и животињским светом. 

 

Слика 3. Обронци Старе планине. 

 
 

Ивор: http://www.seloturizam.com/wp-content/uploads/2014/01/Stara-planina.jpg 

 

На Старој планини су смештени изворишни краци следећих река: Височице, 

Трговишког Тимока и Топлодолске реке. У подножју претходно поменуте планине 

налази се Завојско језеро које је настало покретањем огромне земљишне масе која је 

преградила средњи ток реке Височице и потопила село Завој, 1963. године. Завојско 

језеро је према начину постанка урвинско језеро површине од 3 km2. Накнадним 

антропогеним активностима, језеро је претворено у вештачку акумулацију и има 

туристичку вредност (Драговић и сарадници, 2011). 

http://www.seloturizam.com/wp-content/uploads/2014/01/Stara-planina.jpg
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Тупижница представља северну границу општине Књажевац (Слика 4). 

Смештена је северозападно од Књажевца (од њега је удаљена око 20 km) и југозападно 

од Зајечара. Тупижница је изграђена од шкриљаца и магматских стена, припада 

источној зони млађих веначних планина и има меридијански правац пружања. 

Површински облици крашког рељефа присутни на Тупижници настали су затварањем 

удубљена и рупа, док се подземни облици крашког рељефа јављају у виду пећина и 

јама (http://www.panacomp.net). Претходно описана планина има туристички 

потенцијал вредан пажње. На њој се налази неколикo уређених стаза за шетњу, стазе за 

екстремне спортове - mountin-klajmbing, mountin-biiking, a има и услове за ловни 

туризам и параглајдинг (www.jugoistocnasrbija.rs). 

 

Слика 4. Обронци Тупижнице. 

 

Ивор: http://www.pdpobeda.rs/mali_izvestaji/2013/tupiznica_malinik/03.jpg 

 

Књажевачки крај окружује и планина Тресибаба, која припада Карпатско-

балканским планинама (Родић и Павловић, 1994). Тресибаба се налази југоисточно од 

Књажевца, а северно од Сврљига. Северозападна, западна и јужна граница Тресибабе 

представљена је Сврљишким Тимоком, а североисточна Трговишким Тимоком 

(http://www.panacomp.net). 

 

 

 

 

http://www.panacomp.net/
http://www.jugoistocnasrbija.rs/
http://www.pdpobeda.rs/mali_izvestaji/2013/tupiznica_malinik/03.jpg
http://www.panacomp.net/
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Слика 5. Обронци Тресибабе. 

 

Ивор:https://www.google.rs/search?biw=1517&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=7V_AW8yiH

seXsgGkmoyICg&q=tresibaba&oq=tresibaba&gs_l=img.3...13665.28269.0.28880.0.0.0.0.0.0

.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.lIuGnU0ZAOI%23imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM:#imgrc=E

Ls7LGSW0Y6fjM 

 

Највиша тачка Тресибабе (Слика 5) се налази на надморској висини од 787 m. 

На Тресибаби постоје залихе каменог угља чија експлоатација није економична, тако 

да рударство на овој планини није развијено. Претходно поменута планина је обрасла 

лишћарском листопадном шумом (Сибиновић, 2008). 

 

3.2. Климатске одлике 

 

Клима Књажевачке котлине се може описати као прелазна варијанта између 

умерено-континенталне климе влашко-понтијског басена на северу и планинске климе 

балканског планинског система на југоистоку. На највишем планинском систему у 

општини Књажевац могу се издвојити три климатска појаса: 

1. појас субпланинске континенталне климе који обухвата висински појас од 650 

m до 1300 m надморске висине, 

2. појас типичне планинске климе који обухвата висински појас од 1300 m до 1800 

m надморске висине, 

3. појас са одликама субалпске климе, изнад 1800 m надморске висине (Драговић и 

сарадници, 2011). 

https://www.google.rs/search?biw=1517&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=7V_AW8yiHseXsgGkmoyICg&q=tresibaba&oq=tresibaba&gs_l=img.3...13665.28269.0.28880.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.lIuGnU0ZAOI%23imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM:#imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM
https://www.google.rs/search?biw=1517&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=7V_AW8yiHseXsgGkmoyICg&q=tresibaba&oq=tresibaba&gs_l=img.3...13665.28269.0.28880.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.lIuGnU0ZAOI%23imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM:#imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM
https://www.google.rs/search?biw=1517&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=7V_AW8yiHseXsgGkmoyICg&q=tresibaba&oq=tresibaba&gs_l=img.3...13665.28269.0.28880.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.lIuGnU0ZAOI%23imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM:#imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM
https://www.google.rs/search?biw=1517&bih=695&tbm=isch&sa=1&ei=7V_AW8yiHseXsgGkmoyICg&q=tresibaba&oq=tresibaba&gs_l=img.3...13665.28269.0.28880.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.lIuGnU0ZAOI%23imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM:#imgrc=ELs7LGSW0Y6fjM
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3.2.1. Температура 

 

Према Дукићу (1998), температура представља топлотно стање ваздуха, односно 

степен његове загрејаности. Клима Књажевачке општине се карактерише хладним 

зимама и топлим летима (Табела 1). Средње годишње температуре ваздуха су у 

периоду од 2006. до 2016. године варирале у опсегу од 11,4 до 12,9°C. Средња 

годишња температура је, у претходно поменутом периоду, имала највишу вредност 

2007. године, а најнижу 2010. и 2011. године. Најхладнији месец током године је 

јануар, изузев 2012. године када је најнижа средња месечна температура забележена у 

фебруару, док је јул најтоплији месец са просечним температурама изнад 20°C. Средње 

месечне температуре су у јануару 2006., 2008., 2009., 2010. године имале негативне 

вредности, док су осталих година њихове вредности биле позитивне. 



 

 

 

1
2
 

Табела 1. Средње месечне и годишње вредности температура у Књажевцу, по годинама, за период од 2006. до 2016. године (°C). 

 

година 

месец 

јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар 
срeдња 

годишња 

2006. -1,8 0,9 6,2 12,4 17,1 19,9 22,6 21,3 17,7 13,5 7,0 3,6 11,8 

2007. 6,6 5,6 8,7 12,4 18,2 22,5 25,4 23,8 15,9 10,8 4,0 0,6 12,9 

2008. -1,1 3,6 8,4 12,3 16,6 21,1 21,9 22,1 14,9 12,0 6,4 2,1 11,7 

2009. -0,9 1,2 5,9 12,2 17,7 20,3 22,4 22,3 17,5 11,2 8,2 2,4 11,8 

2010. -1,8 1,0 6,3 11,9 16,7 20,6 22,6 23,1 17,0 8,4 10,4 0,4 11,4 

2011. 0,3 0 5,6 11,5 15,9 20,8 22,6 22,3 20,0 9,8 2,8 3,9 11,4 

2012. 0 -4,2 7,6 13,0 15,9 23,0 25,5 23,4 18,9 11,8 7,6 -0,6 12,2 

2013. 1,5 3,0 4,7 13,0 18,0 20,3 22,2 23,8 16,3 12,2 8,3 1,1 12,1 

2014. 2,0 5,0 9,4 11,6 15,5 19,9 22,0 21,9 17,0 11,7 6,5 1,8 12,1 

2015. 1,8 1,8 8,9 11,4 18,0 20,1 24,6 23,4 19,0 10,5 9,0 4,5 12,6 

2016. 0,7 8,2 7,6 15,0 15,9 22,0 23,1 21,4 17,6 9,8 5,6 0,6 12,3 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод Србије. 
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3.2.2. Облачност 

 

„Облачност је један од значајних климатских елемената који утиче на трајање 

Сунчевог сјаја, то јест, на интензитет зрачења. Просечна годишња облачност у Србији 

се смањује од запада према истоку, тако да Источна Србија спада у делове Србије са 

најмањом облачношћу” (Ракићевић, 1976). 

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, у Књажевцу 

је облачност највећа током зимских месеци, у јануару, фебруару и децембру, док је 

током летњих месеци, у јулу и августу, облачност најмања (Табела 2). У протеклом 

периоду, посматрајући само зимске месеце, највећа вредност за облачност забележена 

је у фебруару 2013. године и износила је 8,6, док је најмања вредност забележена 2007. 

године у јануару и износила је 4,8. Током летњих месеци највећа облачност је била 

2006. године у августу и износила је 4,9, а најмања, такође у августу, 2011. године и 

износила је 1,8. Средња годишња вредност за облачност имала је најнижу вредност 

2012. године (4,7), а највећу 2014. године (6,1). 

 



 

 

 

1
4
 

Табела 2. Средње месечне и годишње вредности облачности по годинама за период од 2006. до 2016. године (по десетинама). 

 

година 

месец 

јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар 
срeдња 

годишња 

2006. 6,0 7,3 7,1 6,7 5,5 5,6 4,6 4,9 5,1 4,7 6,2 6,2 5,8 

2007. 4,8 6,7 5,0 3,6 5,8 4,2 2,5 4,5 6,0 7,1 7,9 7,6 5,5 

2008. 6,4 4,3 5,5 6,7 4,4 3,9 3,8 2,0 5,7 4,6 7,1 7,9 5,2 

2009. 6,8 7,4 7,1 4,7 3,6 5,3 2,9 3,1 4,3 5,8 5,5 8,6 5,4 

2010. 8,0 8,2 6,1 6,4 6,6 5,0 4,0 2,6 5,2 6,8 5,8 6,9 5,9 

2011. 6,7 6,6 5,9 6,4 5,8 4,9 3,7 1,8 2,4 4,5 4,2 6,9 4,9 

2012. 6,6 7,2 3,6 5,3 6,1 2,1 2,2 1,9 3,0 4,5 6,4 7,3 4,7 

2013. 7,4 8,6 6,7 4,7 5,3 5,0 3,2 2,5 4,7 4,7 7,0 5,8 5,4 

2014. 7,2 6,2 5,6 7,4 6,4 5,2 4,6 3,5 6,3 6,3 8,7 6,4 6,1 

2015. 6,7 5,8 6,8 5,1 5,6 4,9 2,1 3,2 5,7 7,0 4,3 4,1 5,1 

2016. 6,8 7,0 6,3 5,1 5,8 4,8 2,8 3,9 4,4 7,8 6,2 5,3 5,5 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод Србије. 
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3.2.3. Релативна влажност ваздуха 

 

Према Дукићу (1998), релативна влажност ваздуха је однос између апсолутне 

влаге ваздуха у одређеном тренутку и оне максимално могуће влажности коју би имао 

на датој температури, па да буде засићен. 

На основу података преузетих са сајта Републичког хидрометеоролошког завода 

Србије (Табела 3), запажа се да је релативна влажност ваздуха највећа током зимских 

месеци, у јануару и фебруару, а најмања током летњих месеци, тачније у јулу и 

августу. У протеклом периоду, највећа вредност за релативну влажност ваздуха 

забележена је у јануару и фебруару 2006. године и у новемберу 2014. године, док је 

најнижа вредност забележена у августу 2012. година и износила је 59. Средња 

годишња вредност за релативну влажност ваздуха је, у анализираном периоду, имала 

најнижу вредност 2008. године (75), а највећу 2006. и 2014. године (82). 
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Табела 3. Средње месечне и годишње вредности релативне влажности по годинама за период од 2006. до 2016. године (%). 

 

година 

месец 

јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар 
срeдња 

годишња 

2006. 90 90 82 79 73 79 73 79 81 84 87 88 82 

2007. 83 83 77 66 74 71 60 71 79 86 90 88 78 

2008. 87 75 67 72 72 72 68 68 79 79 83 85 75 

2009. 85 79 76 74 73 75 74 72 75 84 81 87 78 

2010. 87 85 73 76 77 78 76 73 74 85 78 83 79 

2011. 85 81 77 66 75 72 72 69 69 79 81 82 76 

2012. 82 78 62 69 78 67 63 59 64 77 84 85 72 

2013. 85 88 81 73 72 75 72 65 70 79 86 84 78 

2014. 86 78 74 82 82 78 80 79 85 85 90 88 82 

2015. 84 83 79 66 77 75 69 71 80 89 77 82 78 

2016. 82 78 78 69 80 78 75 76 77 87 83 78 79 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод Србије. 
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3.2.4. Падавине 

 

„Падавине су сви облици конденозоване водене паре у течном или чврстом 

стању који доспевају на Земљину површину из ваздуха” (Дукић, 1998). 

У Књажевцу је укупна годишња количина падавина у анализираном периоду 

варирала између 398,3 и 899,2 mm (Табела 4). Најнижа вредност за укупну годишњу 

количину падавина забележена је 2015. године, док је највиша вредност забележена 

годину дана раније. Падавине су током године неравномерно распоређене. Најмања 

количина падавина забележена је у августу 2012. године и износила је само 1,1 mm, 

док је највећа количина падавина забележена у мају исте године и имала је вредност од 

153,7 mm. Средња годишња вредност за падавине имала је најнижу вредност 2011. 

године (398,3), а највећу 2014. године (899,2). 
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Табела 4. Средње месечне и годишње вредности падавина по годинама за период од 2006. до 2016. године (mm). 

 

годин
а 

месец 

јануа
р 

фебруа
р 

мар
т 

апри
л 

мај јун јул 
авгус

т 
септемба

р 
октоба

р 
новемба

р 
децемба

р 

срeдња 
годишњ

а 

2006. 19,2 39,5 56,0 55,4 30,0 128,3 21,2 129,2 58,2 32,2 16,4 42,2 627,8 

2007. 33,0 33,7 19,2 5,4 104,8 10,0 11,4 73,5 64,9 115,5 115,6 34,8 621,8 

2008. 38,8 15,7 39,0 42,2 29,8 20,9 69,6 48,4 69,4 28,6 39,8 106,4 547,6 

2009. 65,5 65,3 40,1 15,8 38,4 70,8 60,0 37,6 14,8 109,3 106,6 102,5 726,7 

2010. 65,0 101.7 45,0 69,7 64,9 73,7 39,8 28,3 41,7 97,8 61,9 87,9 777,4 

2011. 32,1 58,3 36,1 13,2 30,6 44,5 78,4 2,5 9,4 46,4 1,1 36,7 398,3 

2012. 77,4 50,1 10,1 48,0 153,7 6,0 66,9 1,1 7,9 59,3 11,0 70,5 561,2 

2013. 37,3 72,8 73,9 31,2 72,8 108,3 19,1 6,6 31,1 64,8 51,9 11,4 581,2 

2014. 39,6 8,6 39,3 133,9 96,3 76,0 132,0 63,3 89,6 56,4 62,6 101,6 899,2 

2015. 43,0 47,3 77,8 24,4 27,0 59,9 26,5 38,7 62,4 78,4 58,7 0,1 544,2 

2016. 125,1 58,0 64,1 26,9 78,1 62,7 65,7 13,9 63,8 112,9 128,5 0,3 800 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод Србије. 
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3.2.5. Ветар 

 

Према Дукићу (1998), ветар представља кретање ваздуха у атмосфери које се 

одвија претежно у хоризонталном правцу. Настаје због разлика у ваздушном притиску 

на Земљиној површини и као последица њеног неједнаког загревања. 

На простору општине Књажевац, најјачи ветар је кошава. То је јужни и 

југоисточни ветар чији је правац каналисан долином Дунава и Тимока. Отвореност 

овог краја преко долине Белог Тимока омогућује продор кошаве. Кошава настаје када 

је источно од Карпата, над Украјином, висок ваздушни притисак, а истовремено над 

западним делом Средоземног мора и Јадранским морем низак ваздушни притисак. 

Кошава дува током зимских месеци и она се сматра најинтензивнијим ветром на овом 

простору (Родић и Павловић, 1994).  

Поред кошаве, за овај крај су карактеристичан и западни ветар који је условљен 

правцем пружања Сврљишког Тимока (Миловановић, 2010). Зими је овај ветар сув, а 

лети доноси кишу. На овом простору присутни су ветрови са Старе планине који 

дувају у пролеће. Ветрови са југа током пролећа доносе кишу, а лети суво време. Сви 

ветрови књажевачког краја су умерене јачине, до 2º Бофорове скале (Сибиновић, 2008). 

 

3.3. Хидрографске одлике 

 

Површински водотоци који протичу кроз општину Књажевац, а међу којима су 

најзначајнији по протицају Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок и Бели Тимок, 

припадају Црноморском сливу. 

Сврљишки Тимок настаје спајањем трију речицa Турије, Манојличке реке и 

Висовске реке у близини села Округлица. Сврљишки Тимок тече кроз 20 km дугу и 

широку долину. Код села Нишевац улази у клисуру која је дуга 1 200 m. Низводно од 

клисурастог сужења протиче кроз Варошку котлину, а затим кроз дугу Сврљишку 

клисуру која је дубока између 110 до 360 m. Кроз клисуру пролази железничка пруга 

Прахово – Зајечар – Књажевац – Ниш. Дужина Сврљишког Тимока износи 65,5 km, 

површина слива је 730,7 km², а просечна густина речне мреже износи 669 m/km2. Код 

Књажевца, вредност просечног протицаја Сврљишког Тимока износи 6,7 m³/s, највећи 

икада забележени протицај је прелазио 150 m³/s, док је најмањи био испод 100 l/s. 

Након отапања снежног покривача 18. фебруара 1963. године забележан је највиши 
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водостај и износио је 430 cm (Дукић, 1977; Дукић и Гавриловић, 2002; Станковић, 

2007). Сврљишки Тимок је лева саставица Белог Тимока (Слика 6). 

 

Слика 6. Корито Сврљишког Тимока у Књажевцу. 

 

Фото: Јеначковић, Н., 2018. 

 

Трговишки Тимок је десна саставница Белог Тимок (Слика 7). Дужина 

Трговишког Тимока износи 50,5 km, површина слива 523 km², а просечна густина 

речне мреже 1.138 m/km2 (Станковић, 2007). 

 

Слика 7. Корито Трговишког Тимока код Књажевца. 

 

Фото: Јеначковић, Н., 2018. 

 



Наташа Јеначковић                 Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

21 

 

Трговишки Тимок настаје спајањем Црновршке и Ћуштичке реке у селу Балта 

Бериловац. Протиче кроз уску долину, дубине 500 m. Низводно од Калне прелази у 

клисуру где на појединим местима има изглед кањона, а низводно од ушћа 

Габровничке реке је непроходан у дужини од 3,5 km. Код Књажевца се пробија кроз 

Коренатачку клисуру, које се налази између села Штрпца и Трговишта. Дужина ове 

клисуре износи 5,5 km, широка је између 80-350 m и дубока 160-250 m. Просечан 

протицај Трговишког Тимока, код Књажевца, износи 5 m³/s, максимални протицај је 80 

m³/s, а минимални је 0,3 m³/s. (Дукић, 1977; Гавриловић и Дукић, 2002). 

Бели Тимок настаје спајањем Трговишког и Сврљишког Тимока код Књажевца 

(Слика 8). Претходно поменута река је дуга 49 km, површина њеног слива износи 1 096 

km². Долина Белог Тимока је широка и густо насељена. Река тече по долинској равни 

тако да образује многе меандре који успоравају отицање воде и изазивају изливање 

воде из корита реке након отапања снега и после јачих и дужих киша. Из тог разлога је 

алувијална раван око Белог Тимока влажна и местимично замочварена. Просечан 

протицај Белог Тимока код Књажевца износи 11,7 m³/s (Гавриловић и Дукић, 2002). 

Спајањем Белог и Црног Тимока код Зајечара настаје река Тимок (Велики Тимок), која 

је последња притока Дунава у Србији. 

 
Слика 8. Корито Белог Тимока низводно од Књажевца, код села Штипина. 

 

 

Фото: Јеначковић, Н., 2018. 

 

Ргошка бањица се налази у долини Сврљишког Тимока, код села Ргоште (Слика 

9). Од Књажевца је удаљена 6 km (Ршумовић, 1972). Лековита својства Ргошке бањице 
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била су позната још у време Римљана. Римско купатило је на овом локалитету 

откривено 1928. године приликом регулисања тока Сврљишког Тимока. У средњем 

веку је дејство лековите воде било од мањег значаја, али је Ргошка бањица зато добила 

епитет „светог места”. У њеној непосредној близини саграђена је црква, чиме је Ргошка 

бањица постала манастирско добро. По ослобођењу од Турака, термални извор је 

запуштен, а 1910. године изграђено је камено купатило са једним базеном (Јовановић, 

1980). 

Хемијска лабораторија Геоинститута из Београда, 1996. године извршила је 

анализу воде Ргошке бањице. Установљено је да се вода Ргошке бањице може сврстати 

у топлу или субтермалну воду. Многобројнији елементи који се налазе у води ове бање 

указују на њену лековитост. Посебан значај у лековитости ове воде имају учешће 

селена, радона, магнезијума и флуора. Ниво магнезију у овој води износи 17,6 mg/l. 

Претходно наведене одлике имају посебан значај код особа са кардиоваскуларним 

обољењима, обољењима дисајних путева, реуматизма, ишијаса и нервних обољења. 

У селу Ргоште има пет извора термалне воде, од којих се два користе као извори 

техничке воде. Трећи служи за купање и налази се на ободу алувијалне равни. На 

четвртом извору је изграђен већи базен за купање и налази се даље од обода. Пети 

извор је изведен од трећег извора, а вода са тог извора служи за пиће. Температура 

воде са термалних извора износи око 32°C (Ршумовић, 1972). 

 

Слика 9. Ргошка бањица код Књажевца. 

 

Извор: http://www.srbijajenajlepsa.rs/item/index/1786.html 

http://www.srbijajenajlepsa.rs/item/index/1786.html
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3.4. Флора и фауна 

 

„Земљиште је растресит, површински фертилни слој литосфере у коме су 

створени услови за живот биљака, из којег се оне снабдевају минералним материјама и 

водом. У овом слоју се обавља бурна активност педолошке флоре и фауне” (Кићовић и 

сарадници, 2012). 

Структура педолошког састава на подручју општине Књажевац одликује се 

изузетном сложеношћу и разноврношћу. Основна одлика земљишта на подручју 

поменуте општине су богаство варијетета, класа и поткласа, неуједначен степен 

плодности или бонитета и мозаичности у његовом просторном размештају. На 

формирање великог броја типова и класа земљишта утицало је више педогенетских 

фактора: географски положај општине Књажевац у односу на велике педолошке 

провинције, литолошки састав, рељеф, климатске одлике и хидролошке одлике 

(Сибиновић, 2008). 

На територији општине Књажевац сусрећемо различите типове замљишта, од 

смоница, еутричног (гајњача), дистричног или киселог земљишта, камбисола (кисело 

смеђе замљиште), ливосола (земљишта на глиновитој подлози), флувисола 

(алуивијална земљишта), до еуглеја (глејно мочваено земљиште) (Пауновић и 

сарадници, 2008). 

У прошлости је књажевачки крај био под густим шумама које су данас, 

нажалост, ретко очуване. Оне су биле главни биљни покривач све док се крчење шума 

није интензивирало ради добијања већих пољопривредних површина. Током ратова 

шумски фонд био је скоро уништен због недостатка других врста горива и несавесног 

понашања. По ослобођењу приступило се пошумљавању нових површина и заштити 

шума. Током ратова проређен је и животињски свет, који је, све до тада, био богат и 

разноврстан. На подручју Тресибабе, Тупижнице и Старе планине, под шумама је било 

43 124,5 ha, што чини 36% укупне територије (Драговић и сарадници, 2011). 

Стара планина има статус интернационалног региона јер се делови Парка 

природе налазе на листи важних интернационалних биљних подручја (IPA – 

PlantaEuropa, од 2005. године), примарних подручја за лептире у Европи (PBA), на 

прелиминараној листи за погранична подручја Бисофере под заштитом UNESCO (Man 

and Biosphere, UNESCO), на листи приоритетних станишта за заштиту под Рамсарском 

конвенцијом (тресетишта), на Emerald листи (подручје значајно за очување европске 



Наташа Јеначковић                 Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

24 

 

еколошке мреже) и нa листи пограничних заштићених подручја у оквиру програма 

GREEN BELT (IUCN). 

У Парку природе „Стара планина” налазе се следећи природни резервати: 

 природни резерват „Драганиште”, 

 природни резерват „Браткова страна”, 

 природни резерват „Копрен”,  

 природни резерват „Вражја глава”, 

 природни резерват „Три чуке”, 

 природни резерват „Смрче” (Арабиње), 

 природни резерват „Голема река”. 

Поред претходно наведених резервата природе, на Старој планини се налазе и четири 

споменика природе: 

 споменик природе „Стабла ситне границе”, 

 споменик природе „Црни бор”,  

 споменик природе „Храст лужњак” 

 споменик природе „Бабин зуб”. 

На Старој планини је забележено 1 200 биљних врста сврстаних у 455 родова и 

33 фамилије. На Старој планини су смештена станишта ендемичних (116 врста) и 

ретких биљних врста које представљају природну реткост (40 врста), а међу којима су: 

Svertia punctata, Campanula calycieta и Rosa oxyodon (Израда студије оправданости за 

проглашење туристичког простора на Старој планини, 2013).  

На листи најугроженијих биљних врста Старе планине налазе се следеће: Abies 

alba – јела, Aconitum anthora – једић, Barbarea balcana Pančić – дичак, Cirsium 

heterotrichum Pančić – паламида, Drosera rotundifolia – росуља (Слика 10), Epimedium 

alpinum – преволац, Iris aphylla – перуника, Hypecoum pseudograndiflorum – пољски 

кукурек, Nuphar lutea – жути локвањ, Menyanthes trifoliata. – горка детелина (Слика 11) 

и Pinus mugo – бор кривуљ (Иванчевић и сарадници, 2007). 

Велика разноврсност биљних врста на Старој планини произашла је из 

повољних геолошки, геоморфолошки, климатски и едафски услова. Са повећањем 

надморске висине смењују се климатаски појасеви које „пратеˮ вегетацијски појасеви - 

појас храстових шума, појас букових шума, појас смрчевих шума, субалпски и алпски 

појас (Иванчевић и сарадници, 2007). 
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Слика 10. Drosera rotundifolia – росуља. 

 

Фото: Јеначковић, Д., 2014. 

 

Слика 11. Menyanthes trifoliata – горка детелина. 

 

Фото: Јеначковић, Д., 2014. 

 

Заступљеност разноврсне дивљачи пружа повољне услове за развој ловног 

туризма. На Старој планини живе медведи, шарени творови, јелени, видре и рисови. 

Ендемичне животињске врсте на овом подручју су Trojanella serbica – караман и 
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Pheggomisetes globiceps ilandjievi. Стара планина је укључена у регистар подручја од 

међународног значаја за птице Европе – IBA (International Birds Areas) са површином 

од 440 км2 (Иванчевић и сарадници, 2007; www.jpstaraplanina.rs). 

Велики број птица који живи на Старој планини налази се на међународним 

листама угрожених врста (IUCN, SPEC), а међу њима су: Aquila chrysaetos – сури орао, 

Falco peregrinus – сиви соко, Falco cherrug – степски соко, Tetrao urogallus – велики 

тетреб, Eremophila alpestris balcanica – планинска ушата шева, Ciconia nigra - црна 

рода (Слика 12), Carduelis spinus – чижак, Phoenicurus phoenicurus – обична 

црвенрепка, Prunella collaris – планински попић и Scolopax rusticola – шумска шљука. 

На листи ишчезлих птица са територије Старе планине су следеће: Gyps fulvus – 

белоглави суп, Neophron percnopterus – бела кања и Gypaetus barbatus – брадан 

(Иванчевић и сарадници, 2007). 

 

Слика 12. Ciconia nigra – црна рода. 

 
Извор: https://sr.m.wikipedia.org/wiki/Црна_рода 

 

Слика 13. Шумска корњача. 

 

Извор: http://bioras.petnica.rs/slika.php?id=440 

http://www.jpstaraplanina.rs/
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/Црна_рода
http://bioras.petnica.rs/slika.php?id=440
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Осим бројних врста птица, на подручју Старе планине живе и друге, угрожене, 

врсте животињских организама, а међу њима су: Emys orbicularis – барска корњача, 

Testudo hermanni – шумска корњача (Слика 13), Zootoca vivipara – планински гуштер, 

Lynx lynx – рис, Cervus elaphus – јелен, Vormela peregusna – шарени твор, Ursus arctos – 

медвед (Иванчевић и сарадници, 2007). 

4. Друштвено-географске одлике 

4.1. Становништво 
 

Општина Књажевац је први пут насељена још у праисторијско време, а о томе 

сведоче многобројнији остаци материјалне културе који су пронађени на археолошким 

налазиштима Бараница, Шкодринско поље, Дубрава као и пећински цртежи у 

Габровници. Антички хроничар Плиније сматрао је, да је поменута општина била део 

римске провинције Мезије. У овој провинцији живели су Трачани, Мези, Дарданци, 

Трибали и Тимахи (Стратегија одрживог развоја општине Књажевац, 2009). 

 
Табела 5. Промене броја становника у општини Књажевац у периоду од 1948. до 2011. 

године. 

 

Година Књажевац Сеоска насеља Укупно 

1948. 4862 56698 61560 

1953. 5906 56067 61973 

1961. 7448 51997 59445 

1971. 11249 40761 52010 

1981. 16665 32124 48789 

1991. 19705 24331 44036 

2002. 19941 18103 38044 

2011. 18404 13164 31568 
 

Извор: Братић и Стојиљковић, 2015.: Демографска кретања у сеоским насељима 

општине Књажевац, Гласник Антрополошког друштва Србије, Ниш. 

 

На основу литературних података (Братић и Стојиљковић, 2015), запажа се да се 

број становника у сеоским насељима општине Књажевац налази у константном паду 

почев од 1948. године (Табела 5), док се број становника у граду налазио у сталном 

порасту све до 2002. године. Према попису из 2011. године, српско становништво на 

подручју поменуте општине бројило је 29 631 становника (Графикон 1). У општини 
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Књажевац, осим Срба, живе још и Албанци, Бошњаци, Бугари, Власи и други народи. 

Најзаступљенија национална мањина је ромска која чини 2,5 % укупног становништва 

(Израда студије оправданости за проглашење туристичког простора на Старој планини, 

2013). 

 
Графикон 1. Национална структура становништва на основу пописа из 2011. године. 

 

 

Извор: Израда студије оправданости за проглашење туристичког простора на Старој планини, 

2013. 
 

Верска структура становништва: У општини Књажевац, највећи број 

становника је православне вероисповести  (Табела 6). Знатно мањи број становника је 

католичке и исламске вероисповести. Према попису становника из 2002. године, 1 222 

становника се није изјаснило које је вероисповести. 

 

Taбела 6. Верска структура становништва према попису из 1991. и 2002. године. 
 

Вероисповест 1991. 2002. 
Праволавна 41 256 35 349 
Католичка 133 84 
Исламска 83 24 
Јудистичка 2 / 
Протестантска 66 11 
Прооријенталних култова 3 1 
Вероисповест која није наведена 2 128 
Верник, али не припада ни једној вери 1 / 
Неизјашњен / 1 222 
Атеиста 298 13 
Непознато 2 192 334 
Укупно 44 036 37 172 

Извор: Републички завод за статистику. 
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4.2. Типови насеља 

 

Сеоска насеља у општини Књажевац су збијеног типа. Овај тип насеља подељен 

је у два подтипа. Први подтип се карактерише кућама које се налазе у групи и има 

округласти изглед. Други подтип је дугуљастог облика и сеоска насеља овог подтипа 

су подељена на крајеве или засеоке, често означаване као горњи и доњи крај 

(Сибиновић, 2008). На подручју општине Књажевац налази се 86 насеља (Табела 7). 

 

Табела 7. Списак насеља општине Књажевац. 

Р. бр. Насеље Р. бр. Насеље Р. бр. Насеље 

1. Алдина Река 30. Доње Зуниче 59. Петруша 

2. Алдинац 31. Дрвник 60. Подвис 

3. Балановац 32. Дреновац 61. Понор 

4. Балинац 33. Дречиновац 62. Потркање 

5. Балта Бериловац 34. Жлне 63. Причевац 

6. Бањски Орешац 35. Жуковац 64. Равна 

7. Бели Поток 36. Зоруновац 65. Равно Бучје 

8. Берчиновац 37. Зубетинац 66. Радичевац 

9. Божиновац 38. Иново 67. Ргоште 

10. Булиновац 39. Јаковац 68. Репушница 

11. Бучје 40. Јаловик Извор 69. Сврљишка Топола 

12. Валевац 41. Јања 70. Скробница 

13. Васиљ 42. Јелашница 71. Слатина 

14. Видовац 43. Каличина 72. Стањинац 

15. Вина 44. Кална 73. Старо Корито 

16. Витковац 45. Кандалица 74. Стогазовац 

17. Влашко Поље 46. Књажевац 75. Татрасница 

18. Вртовац 47. Кожељ 76. Трговиште 

19. Габровница 48. Кретна 77. Трновац 

20. Глоговац 49. Лепена 78. Ћуштица 

21. Горња Каменица 50. Локва 79. Црвење 

22. Горња Соколица 51. Мањинац 80. Црни Врх 

23. Горње Зуниче 52. Миљковац 81. Шабановац 

24. Градиште 53. Минићево 82. Шести Габар 

25. Грезна 54. Мучибаба 83. Штипина 

26. Дебелица 55. Ново Корито 84. Штитарац 

27. Дејановац 56. Орешац 85. Штрбац 

28. Доња Каменица 57. Ошљане 86. Шуман Топола 

29. Доња Соколица 58. Папратна 
  

 

Извор: Братић и Стојиљковић, 2015.: Демографска кретања у сеоским насељима општине 

Књажевац, Гласник Антрополошког друштва Србије, Ниш. 
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Књажевац представља културни, образовни и привредни центар целе општине 

(Слика 14) и налази се на прелазу Карпатске Србије у Балканску. Књажевац је окружен 

планинским венцима: Старом планином, Тупижницом и Тресибабом, и лежи на 212 m 

надморске висине (Марковић, 1971). 

На територији Књажевца налазила се римска тврђава. Према литературним 

изворима први пут се помиње у XVIII веку под називом Гургусовац. У турско доба, 

носила је назив Тимочка Паланка, а од 1859. године Гургусовац добија име Књажевац 

(Марковић, 1971).  

Слика 14. Панорама Књажеваца. 

 

Фото: Јеначковић, Н., 2016. 

 

Шездесетих година прошлог века, Сврљишким Тимоком су пловили чамци и 

кануи и то је био разлог да се Књажевац назове „Малом Венецијомˮ. Иако данас ових 

чамаца нема, Књажевац је остао један од најлепших градова на територији Источне 

Србије. Он је препознатљив по Спомен парку, Дому културе, Старој чаршији као и 

великим туристичким потенцијалима: Старој планини, Ргошкој бањици и археолошком 

налазишту Timacum minus. 
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4.3. Привреда 

 

Општина Књажевац је доживела велики пад економске активности након 

приватизације државних предузећа. У периоду пре приватизације, до 2000. године, 

Књажевац је био велики индустријски центар у коме су радиле следеће фабрике: 

фабрика обуће „Леда”, фабрика намештаја „Тина”, фабрика мотокултифатора „ИМТ”, 

фабрика конфекција „Бранка Динић”, фабрика за призводњу млечних производа 

„Џерси”, фабрика за прераду воћа и поврћа и проиводњу вина „Џервин” (Израда 

студије оправдности за проглашење туристичког простора на Старој планини, 2013). 

Данас се у Књажевцу налази неколико јавних предузећа: ЈКП „Стандард”, ЈП 

„Топлана” и ЈП „Електродистрибуција”. Најзначајнија предузећа у општини су: ДОО 

„Беба кидс”, ДОО „Стокоимпекс”, АД „Тимомед”, „Десинг” за прераду воћа и поврћа, 

ДОО „Шуком”, ДОО „Алфа клима”, ДОО „Релакс”, ДОО „Лантекс”, ДОО „SCS”, ДОО 

„Сербина”, ППК „Џервин” и „Млинпек” (Просторни план општине Књажевац, 2011). 

 

4.3.1. Индустрија 

 

Основне гране индустрије општине Књажевац су прехрамбена, текстилна, 

металопрерађивачка индустрија и индустрија обуће.  

Прва основана фабрика на подручју општине Књажевац била је ППК „Џервин”. 

Основана је 1920. године, а после Другог светског рата, прерасла је у Пољопривредно 

добро „Тимок”. Прва виноградарско-земљорадничка задруга формирана је 1927. 

године на чијим темељима је настао Пољопривредни комбинат „Џервин” (Илић, 1985). 

Фабрика мотокултиватора и трактора „ИМТ Књажевац” основана је 1950. 

године под називом „Фонд за механизацију”. Почела је са радом са три радника, а 

касније је постала модерна фабрика мотокултиватора, мотора и пољопривредног оруђа. 

(Јовановић, 1995). 

Индустрија конфекције „Бранка Динић” основана је 1958. године спајањем две 

занатске радионице, кројачке радионице „Младост” и радионице за израду јоргана и 

душека „Прогрес”. Више пута је мењала свој назив, а последње име „Бранка Динић” 

носи од 1964. године. Својим производима пробила се најпре на домаће тржиште, а 

касније и на инострано. Поред Немачке, своје производе извозила је у Аустрију, 

Швајцарску, Француску, Мађарску, Пољску, САД и Алжир (Стојадиновић, 1999). 
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Индустрија обуће „Леда” основана је 1959. године. Своје производе извози у 

земље Западне Европе и у Америку, а током деведесетих година прошлог века 

извозила је у Русију и Италију (Илић, 1985). 

4.3.2. Рударство 

 

Општина Књажевац позната је као рударски крај у коме су заступљене следеће 

руде: злато (Алдинац, Градиште, Причевац, Дејановац, Габровница, Папратна, 

Татрашница и Ново Корито, у речним наносима Трговишког Тимока (од Балта 

Бериловца до Калне и од Штрпца до Књажевца) и Белог Тимока (од Књажевца до 

Минићева)); бакар (околина Алдинца, Репушнице и Градишта); олово и сребро 

(околини Алдинца и Старог Корита); гвожђе (околина Градишта, Радичевца, Старог и 

Новог Корита, Дејановца, Алдинца); уран (Мездреја, Иновска река и Габровница, а 

велики број уранијумских појава налазе се у Радичевцу, Алдинској реци и Папратни); 

манган (околина Алдинца); волфрам (околина Репушнице, Градишта и Алдинца); 

молибден и бизмут (околина Алдинца, Градишта, Алдине реке и Жуковца); габро 

(Равно Бучје, Алдинац и Локва); пешчари (Жуковац); гранит (Габровница и Равно 

Бучје); кварцни песак (околина Балановца, Булиновца и Васиља); глина (околина 

Габровнице и Берчиновца); графит (околина Инова и Вртовца); кречњак (Подвис) 

(Сибиновић, 2008). 

Врхунац рударства био је средином XX века, када је у општини Књажевац 

радило седам рудника: „Подвис”, „Тресибаба” (Подвис), „Добра Срећа”, „Благовести” 

(Вина), „Влашко поље” – камени угаљ, „Ћуштица” (Кална) – антрацит и „Дубрава” 

(Књажевац) – мрки угаљ (Сибиновић, 2008). 

 

4.3.3. Пољопривреда 

 

Пољопривреда представља основну привредну делатност која је у периоду 

између два рата била на ниском нивоу. Главни разлози томе били су ниска 

продуктивност рада и недовољна производна снага. Основни проблеми за развој 

пољопривреде били су мањак оруђа за рад и пољопривредних машина, као и 

недовољна употреба вештачких ђубрива и других хемијских средства. Један од 

највећих проблема за развој пољопривреде је аграрна пренасељеност што доводи до 

недовољно развијене пољопривреде (Илић, 1985). 
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Ратарска производња представља најзначајнију грану пољопривреде 

књажевачког краја. Најважније ратарске културе су кукуруз и пшеница. Производњу 

карактеришу средњи резултати. Процењени приноси пшенице су од 3 000 до 4 000 

kg/ha, кукуруза од 5 000 до 6 000 kg/ha (Магдалиновић и сарадници, 2010). 

Књажевачки крај није воћарски крај, проценат воћњака у том крају износи 3%. 

Орах веома добро успева на овом подручју, посебно у долини Трговишког Тимока. На 

подручју поменуте општине гаје се шљиве, јабуке, крушке, трешње и брескве. 

Најзначајније сорте шљива су: „дебељача”, „црвенка”, од сорти јабука „панађурка”, од 

крушака „зимовка” и „јечменка” (Стојаковић, 1999). 

Гајење винове лозе има дугу традицију. Винова лоза се гаји на подручју 

Џервина, Дубраве, Страже, Љутог Потока и Главичице. Најбољи сеоски виногради се 

налазе у Штипини, Потркању, Јелашници, Доњем Зуничу, Трговишту, Штрпцу, 

Ргошту, Васиљу, Орешцу, Жлну и Вини (Стојаковић, 1999). 

У претходном веку, сточарство је било доминантна привредна делатност. 

Доминантне раса су биле домаће шарено говече типа сименталац. Мало је произвођача 

који гаје велики број говеда, сем следећих сеоска насеља: Ћуштица, Бучје и Дебелица. 

Највеће газдинство се налази у Слатини и има 50 крава. Произвођачи се налазе у веома 

тешком материјалном положају јер је предузеће „Џерси” које је некада вршило откуп 

млека сада у стечају, а АД „Имлек” из Зајечара врши откуп млека од великих 

произвођача (Стратегија руралног развоја општине Књажевац, 2010). 

5. Стање, квалитет и поблеми површинских вода општине Књажевац 

 

„Под природним загађењем (не хемијским) чисте воде подразумева се свако 

квалитативно и квантитативно одступање од нормалног, природног хемијског, 

физичког и биолошког састава и својстава, које име нежељене последице по људско 

здравље, економију и екосистеме уопште” (Кићовић и сарадници, 2012). 

У савременом начину живота, појавом индустријализације, пољопривредне 

технологије и савремене демографије, долази до знатне употребе већег броја сировина 

и агенаса који се након употребе у различитим процесима производње одстрањују у 

виду отпадака који се уливају у реке, језера и мора. Данашње загађивање воде везано је 

за индустријске процесе који користе велику количину воде. Може се поменути 
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чињеница да око 50 % дневне употребе воде које користе развијене земље отпада на 

индустријске процесе (Кићовић и сарадници, 2012). 

Реке су постале колектори отпадних, урбаних и индустријских вода. Постоје 

водотоци који у својим доњим токовима постају мртве реке. Код већих река, које 

протичу кроз више земаља, проблем загађења постаје међународни проблем (Кићовић 

и сарадници, 2012). 

 

5.1. Вода и састав воде 

 

Вековима уназад становништво је живело поред река и са рекама, користећи их 

и трпећи негативне последице од њих. Угрожавале су их прекомерне воде, које су у 

односу на друге природне непогоде остављале много веће последице. Бујични токови 

који су доносили велике количине наноса, али и односили растресито земљиште. 

Коришћење и заштита површинских вода, зависи од доношења неколико корака и мера 

ради заустављања оваквог стања. Република Србија располаже значајним укупним 

водним ресурсима. Иначе, водни ресурси су распоређени неравномерно, како у 

времену тако и у простору, и никада нису били у складу са потребама и размештајем 

привреде и становништва (Оцокољић и сарадници, 2009). 

Вода је једина материја која се, на Земљи, може нађи у три агрегатна стања. 

Налази се у ваздуху, улази у састав стена и тла. Она је хемијско једињење које настаје 

сагоревањем водоника у кисеоник, при чему се ослобађа огромна количина топлоте:  

 

  2H2+O2=2H2O+537,6 Ј/g (Дукић и Гавриловић, 2006). 

 

На високим темпетратура 4 000 - 5 000°C, вода се распада на кисеоник и 

водоник, а на температурама 2 000 – 4 000°C истовремено долази до реакција којима се 

из молекула воде образују кисеоник и водоник, и обрнуто (Дукић и Гавриловић, 2006). 

На основу приложеног, може се закључити да се молекул воде састоји од једног 

атома кисеоника и два атома водоника. Центар је језгро атома кисеоника, док су језгра 

два атома водоника и два пара електрона у угловима тетраедра. Око језгра атома 

водоника и кисеоника коју су позитивно наелектрисани крећу се електрони који су 

негативно наелектрисани (Дукић и Гавриловић, 2006). 
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Међу физичка својстава воде убрајају се боја, мирис, провидност, укус, топлота, 

густина, електрична и акустична својства. Вода у танком слоју може бити безбојна, док 

је у дебљем модра. Боја воде се може одредити на основу степена међународне Горел-

Улеове скале (Табела 8) (Дукић и Гавриловић, 2006). 

 

Tабела 8. Међународна скала за одређивање боје воде. 

 

Број 
скале 

Описно одређивање 
боје 

Број 
скале 

Описно одређивање 
боје 

I Тамномодра XI-XII Жућкастозелена 

II Модра XIII-XIV Зеленкастожута 

III Тамноплава XV-XVI Мутножута 

IV Плава XVII-XVIII Мркожута 

V-VI Зеленкастоплава XIX-XX Жућкастомрка 

VII-VIII Плавичастозелена XXI Мрка 

IX-X Зелена 
  

 

Извор: Дукић и Гавриловић, 2002.: Реке Србије. Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

 

Вода је без мириса, уколико мирис постоји онда он потиче од материја које се 

налазе у води. Провидност воде се мери помоћу Секијевог котура који се састоји од 

белих плоча које се урањају у воду и дубина на којој се плоче губе из вида служи за 

одређивање њене провидности. Чиста вода је без укуса, уколико садржи 0,3% соли 

онда је то слатка вода, сланаста вода садржи 0,3-24,695% соли, док слана вода садржи 

преко 24,695% соли (Дукић и Гавриловић, 2006). 

Топлотна својства воде представљају количину топлоте која је потребна да се 1g 

воде загреје за 1°C и то се назива топлотним капацитетом воде и изражава се у џулима 

(Ј). Може се рећи да вода има највећи топлотни капацитет од свих материја у природи. 

Топлотни капацитет воде је различит на различитим температурама. Ако је 

температура воде 30°C онда је топлотни капацитет 4,176 Ј/g, а на 100°C топлотни 

капацитет воде износи 4,21 Ј/g. Електропроводљивост воде зависи од концетрације 

растворених соли у води. Морска вода је добар проводник електрицитета и она је већа 

уколико је већи салинитет и виша температура воде. Акустична особина воде зависи од 

температуре воде, са повећањем температуре воде повећава се и брзина преношења 

звука (Дукић и Гавриловић, 2006). 

 



Наташа Јеначковић                 Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

36 

 

5.2. Врсте и извори загађења вода 

 

Вода представља основни услов за живот свих живих бића на Земљи. Вода у 

којој живе или коју користе жива бића мора да има природне физичко-хемијске 

особине, како би та жива бића могла да опстану. Деловањем човека долази до потпуне 

измене физичко-хемијских особина воде и за такве воде се може рећи да су загађене. 

Да би се одредило загађење површинских токова, потребно је одредити врсте и 

изворе загађивања. Врсте загађивања вода могу се сврстати у једну од следећих 

категорија: урбано, иднустријско и пољопривредно загађивање (Кићовић и сарадници, 

2012) 

Урбано загађење представљено је људским отпацима, тачније, отпацима хране, 

уличном нечистоћом, детерџентима, грађевинским отпацима. У индустријско загађење 

убрајају се отпаци хартије, текстила, гуме и пластичне материје, нафтни отпаци и 

хемијске супстанце. У пољопривредно загађење сврставају се следећи загађивачи: 

биљни и животињски отпаци, ђубрива, пестициди и минерални муљ (Кићовић и 

сарадници, 2012). 

Загађивачи природе могу се поделити у две групе: полутанте и загађиваче који 

се не могу деградирати биолошким путем. У прву групу спадају органске и неорганске 

компоненте. У другу групу спадају синтетски продукти (пестициди и пластичне масе), 

тешки метали (олово, жива) (Кићовић и сарадници, 2012). 

У природи постоје три извора загађивања: физичко, хемијско и биолошко 

загађивање. Физичко загађивање представљено је изменама физичких особина, као што 

су температура, радиоактивност, провидност и замућеност. У хемијско загађивање 

спадају промене следећих параметара: pH вредности, минералног састава, мириса, 

укуса и количине раствореног кисеоника. На бази хемијске природе, ова група 

загађења се може поделити на: неорганско и органско загађење. У неорганско загађење 

убрајају се слана, кисела и базна загађења, а у органско се убрајају органске примесе 

урбаног, индустријског и иригационог порекла. Биолошко загађење подразумева 

загађење разним бактеријама, вирусима, гљивама и организмима који су директни 

узрочници болести (Кићовић и сарадници, 2012). 

Генерално, до загађења површинских вода долази услед дотока индустријских и 

комуналних отпадних вода које могу садржати биолошко, хемијско, радиолошко и 

физичко загађење, док оптерећење површинских вода може бити органско и 

бактериолошко. Органско оптерећење потиче из текстилне, прехрамбене индустрије, 
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индустрије целулозе и папира, а бактериолошко настаје услед повећања концентрације 

микроорганизмима који разлажу беланчевине, угљене хидрате, сулфате, нитрате и 

амонијак (Калајђић и сарадници, 2009). 

Површинске воде су додатно угрожене и топлотним оптерећењем које смањује 

количину кисеоника у води. Једна од особина поршинске воде је процес 

самопречишћавања, односно процес којим се успоставља претходно стање у водотоку. 

Оно обухвата физичке и хемијске процесе. У процес самопречишћавања површинских 

вода укључене су аеробне бактерије, чија активност зависи од температуре, присуства 

кисеоника, токсичних материја у води, процеса фотосинтезе итд. (Калајђић и 

сарадници, 2009). 

Један од главних показитеља загађења површинских вода јесте pH вредност. 

Познато је да комуналне отпадне воде имају базну реакцију, односно да је pH>7, док 

индустријске отпадне воде имају киселу реакцију, то јест pH<7 (Калајђић и сарадници, 

2009). 

Суспендоване материје и биолошки потребан кисеоник (БПК) су главни 

показатељи загађивања површинских вода. БПК се одређује манотарском методом. 

Физичке компоненте које показују загађење воде су боја, мирис и укус воде. Вода 

поприма боју услед присуства органских колоидних компоненти у води, а уклања се 

коагулацијом, док вода поприма укус и мирис од продуката метаболизма живих бића, 

као што су алге и гљиве. При преради воде, укус се уклања ClO2 (пероксид-хлор) 

(Калајђић и сарадници, 2009). 

 

5.3. Закон о водама 

 

Закон о водама је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредби члана 18. и члан 79. до 86. 

овог закона које су ступиле на снагу 1. јануара 2017. године. У наставку текста, дат је 

извод из Закона о водама. 

 Површинске воде на територији Републике Србије, према значају, деле 

се на воде I реда и воде II реда. Међудржавне воде се сврставају у воде I реда. Све 

површинске воде које нису утврђене као воде I реда сматрају се водама II реда. 
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 Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног 

третмана, односно без употребе посебних уређаја или изградње водних објеката и то 

за: 

o пиће, 

o напајање стоке у домаћинству, 

o санитарно-хигијенске потребе, 

o рекреацију, укључујући и купање, 

o гашење пожара, 

o пловидбу. 

 Свако коришћење вода које не представља опште коришћење вода јесте 

посебно коришћење вода. Право на посебно коришћење вода стиче се водном 

дозволом. 

 Заштита вода јесте скуп мера и активности којима се квалитет 

површинских и подземних вода штити и унапређује, ради: 

o очувања живота и здравља људи, 

o смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода, 

o обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите 

намене, 

o заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда 

квалитета животне средине у складу са прописом којим се уређују 

заштита и циљеви животне средине. 

 Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, одређују 

се физичко-хемијски параметри и граничне вредности емисије загађујућих материја, 

начини и услови испуштања загађујућих материја и примене граничних вредности 

емисије: 

o технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију, 

o технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у 

реципијент, 

o воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне 

канализације у реципијент, 

o  отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме. 

 Заштита вода спроводи се у складу са планом заштите вода од 

загађивања. 
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 План заштите вода од загађивања садржи:  

o листу агломерација, 

o мере за контролу, спречавање, прекидање и смањивања уношења 

хазардних супстанци у површинске и подземне воде, 

o мере за пречишћавање отпадних вода,  

o мере превенције и контроле уношења расутих загађења, ради спречавања 

њиховог утицаја, 

o мере заштите акватичних екосистема и других екосистема, 

o начин спровођења интервентних мера у одређеним случајевима 

загађивања, 

o органи и правна лица који су дужни спроводити поједине мере и радове, 

o рокови за смањење загађивања воде. 

 План заштите вода од загађивања доноси Влада, на предлог 

Министарства, за период од шест година. 

 План заштите вода од загађивања и акциони план заштите животне 

средине који доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове заштите 

животне средине, морају да буду усклађени (Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 

101/16). 

Закон о загађењу вода користи се појединим изразима који су употребљени у 

претходном тексту и имају следеће значење: 

 агломерација јесте подручје на коме су становништво и/или производне 

делатности довољно концентрисани да се комуналне отпадне воде могу прикупљати и 

одводити до постројења за пречишћавање отпадних вода или до крајње тачке 

испуштања; 

 вода за пиће јесте вода намењена за људску употребу; 

 главни колектор јесте сакупљач отпадних вода насеља, или више насеља, 

којим се сакупљена вода одводи до постројења за пречишћавање отпадних вода; 

 граничне вредности емисија обухватају масу, изражену одређеним 

специфичним параметрима, концентрацију и/или ниво емисије који не могу бити 

прекорачени у току једног или више временских периода; 

 загађивање јесте директно или индиректно уношење, као резултат 

људске активности, супстанци или топлоте у ваздух, воду или земљу, а које може бити 
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штетно по људско здравље или квалитет акватичних екосистема или сувоземних 

екосистема; 

 загађујућа супстанца јесте свака супстанца која узрокује загађивање; 

 реципијентом (пријемником) се сматрају природни и вештачки водотоци, 

језера, акумулације и земљиште, у које се испуштају отпадне и атмосферске воде и 

воде из каналске мреже за одводњавање; 

 хазардне супстанце јесу супстанце или групе супстанци које су токсичне, 

постојане и подложне биоакумулирању и друге супстанце или групе супстанци које 

дају повод за одговарајући ниво забринутости, чија се листа утврђује посебним 

прописом; 

 циљеви животне средине обухватају спречавање погоршања, заштиту и 

унапређивање свих водних тела површинских вода (Службени гласник РС, бр. 30/10, 

93/12 и 101/16). 

 

5.4. Квалитет површинских вода 

 

Квалитет површинских вода се, на територији Републике Србије, одређује на 

190 речних профила. Да би се извршила класификација квалитета површинских вода 

користи се 10 параметара чије су граничне вредности приказане у табели 9 (Службени 

гласник РС, бр. 30/10). 

На основу граничних вредности утврђене су карактеристике квалитета 

површинских вода за сваку од 5 класа површинских вода: 

Класа I представља врло добро стање и има врло мале или никакве промене 

услед људске делатност на физичко-хемијске и хидроморфолошке елемента квалитета 

површинских вода у односу на вредност која је карактеристична за ову класу. 

Површинске воде које припадају овој класи користе се за функционисање екосистема, 

живот и заштиту риба и могу се користити за снабдевање водом за пиће, купање и 

рекреацију, наводњавање и индустријску употребу (Далмаца и Томашевић, 2013). 

Класа II представља добро стање и има низак ново промена које су узроковане 

људском делатношћу. Површинске воде које припадају овој класи користи се за 

функционисање екосистема, живот и заштиту риба и могу се користити за исте сврхе 

као и класа I (Далмаца и Томашевић, 2013). 

 



Наташа Јеначковић                 Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

41 

 

Табела 9. Граничне вредности параметара квалитета површинских вода. 

 

Називи параметара 
Јединица 

мере 
Граничне вредност 

  
Класа I 

Класа 
II 

Класа 
III 

Класа 
IV 

Класа V 

Општи             

pH вредност   6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 
6,5-
8,5 

<6,5 или 
<8,5 

Суспендоване материје  mg/l 25 25 - - - 

Кисеонични режим   
     

Растворени кисеоник mg/l О2 
-(1) (или 

ПН) 
-(1) 5 4 <4 

Засићеност кисеоником % 
     

Епилимнион 
(стратификована вода) 

  90-110 70-90 50-70 30-50 <30 

Хиполимнион 
(стратификована вода) 

  70-90 70-50 30-50 10-30 <10 

Нестратификована вода   70-90 50-70 30-50 10-30 <10 

БПК5 у mg/l О2 mg/l О2 
-(1) (или 

ПН) 
-(1) 7 25 >25 

ХПК (бихроматна 
метода) 

mg/l О2 
10 (или 

ПН) 
15 30 125 >125 

ХПК (перманганатна 
метода) 

mg/l О2 
5 (или 
ПН) 

10 20 50 >50 

(1) Погледати Табелу 10 и Табелу 11 у којима су дате граничне вредности загађујућих 

супстанци за I и II класу површинских вода. 

Извор: Службени гласник РС, бр. 30/10. 

 

Табела 10. Граничне вредности загађујућих материја за класу I површинских вода. 

 

Типови површинских вода 
Растворени 

кисеоник 
(mg/l О2) 

БПК (mg/l 
О2) 

Велике реке, доминација средњег наноса, изузев 
река подручја Панонске низије 

8,5 1,8 

Мали и средњи водотоци, надморска висина до 
500, доминација крупне подлоге 

8,5 1,5 

Мали и средњи водотоци, надморска висина 
преко 500, доминација крупне подлоге 

8,5 1,8 

Извор: Службени гласник РС, бр. 30/10. 

 

Класа III представља умерено стање има умерено одступање од вредности која 

је уобичајна за ову класу. Површинске воде које припадају овој класи користи се у 

следеће сврхе: за снабдевање водом за пиће уз предводни третман коагулацијом, 

флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање и 

индустријску употребу (Далмаца и Томашевић, 2013). 
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Табела 11. Граничне вредности загађујућих материја за класу II површинских вода. 

 

Типови површинских вода 
Растворени 

кисеоник 
(mg/l О2) 

БПК (mg/l 
О2) 

Велике реке, доминација средњег наноса, 
изузев река подручја Панонске низије 

7,0 4,5 

Мали и средњи водотоци, надморска висина 
до 500, доминација крупне подлоге 

7,0 5,0 

Мали и средњи водотоци, надморска висина 
преко 500, доминација крупне подлоге 

7,0 4,0 

Извор: Службени гласник РС, бр. 30/10. 

 

Класа IV представља лоше стање и има веће промене у вредности биолошких 

елемената квалитета. Површинске воде које припадају овој класи користе се у следеће 

сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације претходно наведених 

третмана и унапређених метода третмана, наводњавање и индустријску употребу 

(Далмаца и Томашевић, 2013). 

Класа V представља врло лоше стање и има велике промене у вредности 

биолошких елемената квалитета. Површинске воде које припадају овој класи не могу 

се користити ни за једну сврху (Далмаца и Томашевић, 2013). 

 

5.5. Стање квалитета површинских вода у свету 

 

Пијаћа вода је одувек била неопходна за одржавање живота, здравља и 

материјалног благостања човека. Вода чини ¾, односно 70,8% површине Земље. Од 

укупне количине воде 97% отпада на слану, док само 3% на слатку воду. Површинску 

воду чини 87% воде из језера, 11% воде из мочваре, а само 2% површинских вода је из 

река. Површински водотоци нису равномерно распоређени, највише водотокова има у 

Азији и Јужној Америци, а најмање у Аустралији, Северној Америци и на Блиском 

Истоку, док се само 6,7 % водотокова налази у Европи (Југовић и Пецарски, 2017). 

Још у далекој прошлости, Египћани су схваттили значај воде и градили су 

канале које су користили за наводњавање. Римски император Диоклецијан је 284. 

године на територији данашње Сирије, на реци Оронтес изградио највећу брану на 

свету на којој је створено језеро чија је запремини износила 90 милиона m3 (Југовић и 

Пецарски, 2017). 
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У ледницима и у сталном снежном покривачу налазе се највеће резерве воде на 

планети (Табела 12), тачније 68,7% свеже пијаће воде која је заступљена само у 

ненасељеним подручјима. Око 30,06% пијаће воде јавља се у облику подземних вода, а 

само 0,26% укупне количине свеже пијаће воде је лако доступно за употребу (Југовић и 

Пецарски, 2017). 

 
Табела 12. Расположива количина воде на Земљи. 

 

Расположиви водни ресурси Количина у km3  % 

Ресурси слане воде 1 365 000 000 97,5 

Ресурси слатко-пијаће воде 35 000 000 2,5 

Укупно 1 400 000 000 100 

Ресурси слатко-пијаће воде 

Ледници и глечери 24 043 000 68,7 

Подземне воде 10 522 000 30,06 

Хемијски везане воде 342 000 0,98 

Реке и језера 93 000 0,26 

Укупно 35 000 000 100 

 

Извор: Остојић и Благојевић, 2011.: Примена хегемоније у споровима око ресурса пијаће воде, 

МП-3, Београд (стр. 359-391). 

 

Азија поседује највећу количину воде на свету, чак 36%, следе је Јужна 

Америка са 26 %, Северна Америка са 15%, Африка са 11% , Европа са 8% и 

Аустралија и Океанија са 4% (Остојић и Благојевић, 2011). 

На планети Земљи, доступна количина воде зависи од кретања броја 

становника. Северна и Јужна Америка, Аустралија и Океанијa имају повољније услове 

за потрошњу воде, док је ситуација другачија у Азији и Африци. У првом сличају, као 

пример, може се навести Канада чија је површина 10 милиона km2 и има 30 милиона 

становника, али њена годишња потрошња воде износи 2 900 km3. Са друге стране, 

Кина чија је површина иста као и површина Канаде, има око 1,3 милијарде становника, 

али њена годишња потрошња воде је 2 800 km3 (Остојић и Благојевић, 2011). 

Према подацима Светске здравствена организације (World Health Organization – 

WHO) у свету око 1,4 милијадре људи оскудева за водом, око 1,2 милијарде људи нема 

приступ хигијенски исправној води за пиће, а 2,6 милијарди људи на Земљи нема 
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услове за одржавање хигијене. Сматра се да постоји велика вероватноћа да ће до 2025. 

године доћи до светске кризе због несташице пијаће воде (Остојић и Благојевић, 2011). 

Према подацима Светске здравствене организације (WHO), ако би се 

обезбедиле довољне количине квалитетне воде за пиће и за основне потребе смањио би 

се морбидитет (однос броја оболелих према броју здравих људи) за око 26%, док би се 

морталитет (смртност) смањио за 65% (Остојић и Благојевић, 2011). 

Велики број земаља је почетком 20. века имао велики проблем за обезбеђењем 

квалитетне воде за основне потребе. Додатно забрињава чињеница да се проблеми 

везани за несташицу пијаће воде временом само постепено повећавају, а не смањују. 

Сигапур, Бехреин, Катар, Кувајт, Јордан, Џибути, Барбадос и Малта су земље које од 

1955. године имају проблем са несташицом воде. Број земаља до 1990. године се 

повећао за још 12 држава: Алжир, Бурунди, Кенија, Малави, Руанда, Јемен, Сомалија, 

Тунис, Израел, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Зеленортска острва. 

Сматра се да ће се до 2025. године овај проблем проширити на још 12 држава: Египат, 

Етиопија, Комори, Лесото, Либија, Мароко, Јапан, Оман, Сирија, Наити, Иран и Кипар, 

а до 2050. година на још 11 држава: Буркина Фасо, Гана, Мадагаскар, Нигерија, 

Зимбабве, Танзанија, Того, Уганда, Либан, Авганистан и Перу (Остојић и Благојевић, 

2011). Према подацима UNEP-а, сматра се да ће до 2025. године само 1,8 милијарди 

људи живети у земљама са апсолутним недостатком квалитетне воде, до 500 m³/год. по 

особи (www.unep.org/water). 

 

Табела 13. Резерве пијаће воде по становнику у Европи, Азији, Африци и Северној Америци. 

 

Континент 

Резерве 
воде по 

становнику 
у 2002. год. 

Просечна 
потрошња 

воде 
год./стан. 

Садашњи 
број 

становника 

Резерве 
воде по 

становнику 
у 2050. год. 

Број 
становника 
2050. год. 

Европа 4 000 m3 713 m3 0,73 4 580 m3 0,70 

Азија 3 580 m3 519 m3 3,5 2 590 m3 5,2 

Африка 4 870 m3 245 m3 0,750 2 240 m3 2,0 

Сверена 
Америка 

15 830 m3 1861 m3 0,45 11 180 m3 0,80 

 

Извор: Остојић и Благојевић, 2011.: Примена хегемоније у споровима око ресурса пијаће воде, 

МП-3, Београд (стр. 359-391). 

 

Према проценама/подацима Организације Уједињених нација, око 50% светске 

популације живи у убраним срединама. На основу Табеле 13, може се закључити да су 

http://www.unep.org/water
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резерве воде током 2002. године у Европи износиле 4 000 m3, а 2050. године резерве 

воде повећаће се на 4 580 m3. У Азији, годишња количина воде смањиће се са 3 580 m³ 

на 2 590 m³. У Африци, годишња количина воде 2002. године је износила 4 870 m³, али 

сматра се да ће се до 2050. године њена количина смањити на 2 240 m³. У Северној 

Америци, годишња резерве воде по становнику 2002. године је износила 15 830 m3, али 

сматра се да ће се до 2050. године њена количина смањити на 11 180 m3 (Бериша и 

сарадници, 2011). 

Крајем 19. века дошло је до убрзаног развоја цивилизације који је за последицу 

имао негативне промене у животној средини. У природу су константно испуштане 

отпадне материје, што је за последицу имало загађење животне средине, укључујући и 

загађење водотокова, извора и језера. Појава „водени стрес” и „хронични недостатак 

воде” је последица великог загађења животне средине (Остојић и Благојевић, 2011). 

У индустрији, вода има главну улогу и она је саставни део многих 

индустријских процеса. Потрошња воде, у савременој индустрија варира од државе до 

државе. Тако да неразвијене државе имају малу потрошњу воде, до 5%, док је 

потрошња воде у високо развијеним земљама већа и износи до 54%. Током 1944. 

године, у подземним водама широм света пронађено је 13 врста загађивача, 1967. 

године пронаћено је 180 врста, а 1982. године 600 врста (Остојић и Благојевић, 2011). 

Према подацима Светсве здравствена организације, у свету око 500 милиона 

становника оболи од хигијенски неисправне воде, а око 10 милиона људи сваке године 

умре од загађења воде. Године 1998., према подацима исте Организације, око 2,5 

милиона људи је умрло од дијареје, 800 000 од тифуса, 138 000 од грознице „денгаˮ, а у 

данашње време све више људи умире од неквалитетне воде за пиће (Пантелић и 

сарадници, 2006). 

На Слици 15, приказане су земље које су најугроженије по питању несташице 

пијаће воде. Данас, скоро 1/3 светског становништва оскудева за квалитетном водом. 

Сматра се да свакодневно умре око 15 особа због неквалитетне пијаће воде. На 

Блиском Истоку, у Кини, Индији, Средњој Азији и у државама Источне и Централне 

Африке дефицит воде је највећи. 

„Међународно водно право је познато као међународно право водотока или 

међународни закон о водним ресурсима, који представља термин који се користи за 

идентификацију правних права која регулишу коришћење водних ресурса која деле две 

или већи број земаља. Његова примарна улога је да утврди право државе у спору, да 
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користи део водотока и да се успоставе одређени услови међу државама у вези са 

поделом и контролом над одређеним делом воде” (Остојић и Благојевић, 2011). 

 

Слика 15. Земље најугроженије несташицом воде. 

 

Извор: Бериша и сарадници, 2011.: Дефицит ресурса – узрок могућих сукоба, Техника – 

квалитет имс, стандардизација и метерологија, Београд. 

 
Први покушаји употребе правне регулативе ради решавања питања поделе 

међународних вода одржан је 1911. године када је Институт за међународно право, 

Дирекцијом у Мадриду покушао да реши проблем под називом „Међународна уредба о 

употреби међународних водотока у друге сврхе осим за навигацију”. Педесет година 

касније, поменута организације је покренула исто питање о ненавигационом 

коришћењу међународних водотокова, при чему су донете две резолуције: „Резолиција 

о употреби међународних поморских вода” у Салзбургу 1961. године и „Резолуција о 

загађењу река и језера и међународно право” у Атини 1979. године. „Хелсиншки 

правилник о коришћењу вода међународних река” је усвојен 1966. године. Овај 

правилник представља камен темељац за развој међународних водних права. Од 

усвојења Хелсиншког правилника, усвојен је и низ уредби, резолиција и конвенција 

које представљају допунска правила за коришћење овог међународног правног акта 

(Остојић и Благојевић, 2011). 

Један од најпознатијих случајева решавања међународних спорова је спор 

између Америке и Мексика, око реке Рио Гранде. У међународном праву, овај случај је 

познат као принцип „Хармон доктрине” од стране Америке. Сличан случај је био око 

коришћење реке Колорадо између поменутих држава. Током 1922. године потписан је 

споразум између подручја у горњем и доњем сливу поменуте реке који омогућава 
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равномерну поделу  воде у оквиру савезних сржава у САД (Остојић и Благојевић, 

2011). 

Године 1929. потписан је споразум о коришћењу реке Нил између Краљевине 

Велике Британије и тадашње колоније Египат. На основу овог споразума Египат добија 

48 милијарди m3/годишње воде на коришћење, док Судан добија само 4 милијарде 

m3/годишње воде. Касније, 1959. године, потписан је нови споразум и тим споразумом 

Египат добија на коришћење још 7 милијарди m3 воде годишње , док Судан добија још 

14 милијарди m3 воде годишње. Етиопија, Кенија, Уганда, Танзанија, Руанда, Бурунди, 

ДР Конго и Сомалија су земље које нису биле обухваћене овом ревизијом и немају 

право да користе воду из поменуте реке (Остојић и Благојевић, 2011). 

 У долинама река Тигар и Еуфрат развиле су се прве цивилизације: 

Месопотамија, Вавилон и држава старих Сумера. На простору тих држава јавили су се 

први сукоби за пијаћом водом, пре 4500 година. Тај сукоб је настао за време владавине 

краља Улмара који је градио мрежу канала за наводњавање и том приликом прекинуо 

је токове Тигра и Еуфрата према суседној Уми. У почетку, вода ових река била је 

коришћена за наводњавање, али са порастом броја становника увећале су се потребе за 

водом. У другој половини XX века, велики проблеми око поделе воде јавили су се 

између Турске, Сирије и Ирака када је Турска почела градњу „Анадолског пројекта” на 

југоистоку земље (Остојић и Благојевић, 2011). 

Река Јордан се налази између државе Јордан, Израела, Палестине и Сирије. 

Применом хегемоније, Израел је једина држава која има посебан положај у односу на 

остале земље које се налазе у сливу ове реке. Израелска држава је настала 1948. године, 

и тада је настао један од најважнијих проблема око обезбеђивања пијаће воде у том 

региону. Пораст броја становника у Израелу, а касније у Палестини, довео је до све 

веће потребе за пијаћом водом која је у том подручју Блиског Истока била природно 

дефицитарна (Остојић и Благојевић, 2011). 

Извори пијаће воде у сливу реке Јордан, одувек су били извори сукоба измећу 

Либана, Израела, Јордана, Сирије и Палестине. Први сукоб између ових држава је био 

1964. године када је Израел без сагласности осталих држава одлучио да прошири своје 

право на коришћење воде Галилејског језера како би обезбедио воду за јужни део 

земље. На Самиту Арапске лиге донета је одлука да се притоке реке Јордан скрену ка 

северу како би се наводњавале пољопривредне површине у јужним деловима Либана и 

Сирије. Тај пројекат је покренут 1965. године и тада је Израел одговорио оружаним 

нападима, ти сукоби су се наставили 1967. године, а касније од 1969. до 1973. године. 
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Након победе, Израел шири контролу над водом реке Јордан и заузима Голанску 

висораван и Западну обалу (Остојић и Благојевић, 2011). 

Проблеми са недостатком пијаће воде постоје и на Индијском потконтиненту. 

Први сукоби и спорови су се јавили између Индије и Пакистана око поделе и 

коришћења реке Инд. Обе државе су велике регионалне силе које поседују нуклеарно 

оружје тако да су сукоби између ових држава решени потписивањем споразума 1960. 

године. Потписивањем споразума из 1960. године, Пакистан је добио три западне 

притоке Инда на коришћење: Џелам, Инда и Чинаб, а Индија три источне притоке: 

Раби, Беас и Сутлеџ. Споразум између ових држава верификован је 19. јула 1960. 

године у Карачуји када је Пакистан добио 80% отицаја воде Инда, а остатак је припао 

Индији (Остојић и Благојевић, 2011). 

 

5.6. Стање квалитета површинских вода у Репубулици Србији 

 

Површински водотоци на територији Републике Србије припадају 

Црноморском, Јадранском и Егејском сливу. Црноморском сливу припада Дунав са 

својим притокама, Јадранском сливу припада Дрим са својим притокама, а Егејском 

сливу припадају Пчиња, Драговишница и Лепенац. 93 % површинских вода са 

територије Републике Србије улива се у Црно море (Извештај о стању заштите 

животне средине у Републици Србије за 2003. и 2004. годину, 2005). 

У циљу одређивања квалитета површинских вода, на територији Републике 

Србије, се сваке године обављају физичко-хемијске, биолошке и макро анализе. 

Резултати претходно поменутих анализа приказују се на сајт Републичког 

хидрометеоролошког завода, Градског завода за заштиту здравља – Београд и 

Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој – Нови Сад. 

Иначе, да би се одредио квалитет површинских вода неопходно је испитивати следеће 

параметре: 

 Укупни органски угљеник (изражен у mg C/l H2O), 

 Растворени кисеоник, 

 Количину раствореног кисеоника (изражена као процентуални степен 

засићења), 

 Биохемијску потрошњу кисеоника, 

 Хемијску потрошњу кисеоника из KMnO4, 
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 Степен сапробности према Liebman-u, 

 Највероватнији број колиформних клица у литру воде, 

 pH вредност (Извештај о стању заштите животне средине у Републици Србије за 

2003. и 2004. годину, 2005). 

 

Графикон 2. Квалитет површинских вода на територији Републике Србије за период од 1991. 

до 2006. 

 

 
Извор: Стање заштите животне средине у Републици Србије за 2006. годину, 2007. 

 

На основу обрађених параметара, може се закључити да се вредности најчешће 

испитиваних параметара (БПК5, NO3-N, NH4-N, PO4-P) квалитета површинских вода 

налазе у опадању почев од 1991. године, што значи да се квалитет површинских вода у 

Репблици Србији побољшава (Графикон 2). Ово побољшање није последица мера 

заштите вода, већ смањења идустријске производње и емисије отпадних вода 

(Извештај о стању заштите животне средине у Републици Србије за 2006. годину, 

2007). 
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Слика 16. Карта ризика - Физичко-хемијска неисправност воде за пиће из јавних водовода 

градских насеља (%). 

 

 
 

Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2017. 

 

Физичко-хемијски квалитет воде за пиће (Слика 16) на територији Републике 

Србије подељен је на следеће категорије: прихватљив, делимично прихватљив, лош, 

веома лош и алармантан ниво ризика. Категорија „прихватљив” обухвата 66,5% од 

укупне територије Србије, без Косова и Метохије, док категорија „алармантан” 

обухвата 21,3% и то најчешће на територији Војводине. Категорија „делимично 

прихватљив” обухвата 4,5%, „лош” 3,2% и „веома лош” 4,5%. 
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Слика 17. Карта ризика - Микробиолошка неисправност воде за пиће из јавних водовода 

градских насеља (%). 

 

 
 

Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2017. 

 

Микробиолошки квалитет воде за пиће (Слика 17) на територији Републике 

Србије подељен је на следеће категорије: незнатан, мали, умерен, велики и огроман 

ниво ризика. Категорија „незнатан” обухвата 49,7% од укупне територије Србије, без 

Косова и Метохије, док категорија „огроман” обухвата 5,8% и то најчешће на 

територији Војводине. Категорија „мали” обухвата 14,8%, „умерен” 15,5% и „велики” 

14,2%. 

Светска здравствена организација је 2016. године извршила микробиолошке и 

физичко-хемијске анализе воде у сеоским насељима Републике Србије. На основу 

добијених резултата, закључено је да свега 37% сеоских водовода има исправну воду за 

пиће. Према физичко-хемијским особинама, 44% сеоских насеља има неисправну воду 

за пиће, а 33% микробиолошки исправну. Сеоски водоводи у Војводини не показују 

велике разлике у микробиолошкој усаглашености у односу на водоводе из Централне 

Србије, док у погледу физичко-хемијске усаглашености постоје велике разлике с 
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обзиром на то да је вода у Војводини знатно лошијег квалитета него у Централној 

Србији (Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет, 

2018). 

Квалитет површинских вода на територији Србије не испуњава одговарајуће 

критеријуме о квалитету површинских вода према законским регулативама. I и I/II 

класи површинских вода припадају изворишни делови реке Студенице, Рзаве, 

Моравице, Ђетиње, Височице и Млаве. Најзагађенији водотоци на територији Србије 

су Кареш, Златица, Бегеј, Криваја, Топчидерска река, Стидва, Велики Лук и већи 

делови канала ДТД (Извештај о стању заштите животне средине у Републици Србије за 

2006. годину, 2007). 

Проблем квалитета површинских вода је присутнији у мањим срединама, док је 

у градовима квалитет водоводних система углавном унутар граница МДК. Према 

Стратегији управљања водама на територији Републике Србије из 2015. године, 

утврђене су три групе проблема у квалитету површинских вода: 

• неодговарајући квалитет воде за пиће – присутан је у великом делу 

Војводине (посебноу Бачкој и Банату), Поморављу, у деловима 

Шумадије и бројним мањим општинама; 

• надексплоатација подземне воде – присутна првенствено у Војводини; 

• недовољна заштићеност изворишта (присутна на многим извориштима у 

земљи). 

„Према Светској здравственој организацији приступ водоснабдевању и квалитет 

воде за пиће спадају у основне показатеље људског здравља. Велики значај воде за 

пиће препознају и Уједињене нације, чији је Србија члан. У управљању пијаћом водом, 

у Србији, препознате су три групе проблема: 

1) низак квалитет воде за пиће, 

2) велики губици у преносној мрежи, 

3) недовољна доступност воде за пиће” (Инвестиције у заштиту животне 

средине: друштвени и фискални приоритет, 2018). 

Србија има велики проблем са неисправном пијаћом водом и та неисправност је 

много већа у односу на друге земље. Иначе, исправност пијаће воде, на територији 

Србије, редовно се прати од стране завода за јавно здравље и института (Инвестиције у 

заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет, 2018). 

Употреба неисправне воде за пиће доводи до избијања хидричних епидемија. У 

периоду од 2010. до 2017. године, било је укупно 15 хидричних епидемија у којима је 
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регистровано обољевање око 400 људи (Табела 14). Хидричне епидемије и број 

оболелих људи није велики уколико се пореди са другим узроцима болести у Србији. 

Учешће хидричних епидемија у укупном броју епидемија током 2014. године је 

износио 1,4%, а 2013. године 1,2%. Према општој евиденцији епидемија, на територији 

Републике Србије није прошла ниједна година без бар једне хидричне епидемије 

(Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет, 2018). 

 

Табела 14. Број хидричних епидемија и број оболелих у тим епидемијама у Србији у 

периоду 2010-2017. године 

 

Година  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број хидричних епидемија 3 1 1 3 3 2 1 1 

Број оболелих 42 21 46 112 11 109 51 17 

 

Извор: Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет, 

2018. 

 

Према извештају Института за јавно здравље Батут, 2017. године, на територији 

Србије, 12% градског водовода имало је физичко-хемијски неисправну воду, 18% 

градског водовода имало је микробиолошки неисправну воду и 14% неисправну воду 

по оба ова критеријума. На подручју Војводине, 17% градских водовода је имало 

исправну воду за пиће, 14% физичко-хемијски неисправну воду, 31% микробиолошки 

неисправну воду, а у 38% градских водовода забележена је удружена неисправност. 

Међутим, на подручју Јужне и Источне Србије ситуација је другачија, исправних 

водовода има 81%, а само 19% неисправних водовода и то највише по питању 

микробилошке неисправности (Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и 

фискални приоритет, 2018). 

Губици у преносној мрежи економски и еколошки су нерационални и морали би 

се смањити обнављањем застарелих водоводних система. На крају, тренутна ситуација 

у погледу доступности воде за пиће није изразито лоша, али је унапређење и овог 

сегмента развоја водовода у Србији веома важно како би се омогућио што бољи и 

равноправнији квалитет живота свих становника Србије (Инвестиције у заштиту 

животне средине: друштвени и фискални приоритет, 2018). 
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5.7. Стање квалитета површинских вода општине Књажевац 

5.7.1. Површинске воде општине Књажевац 

 

У хидрографском погледу, површинске воде на подручју општине Књажевац 

припадају сливу реке Дунав, односно његове притоке Тимока кога чине три водотока: 

Трговишки Тимок, који одводњава Стару планину; Сврљишки Тимок, који потиче са 

падина Сврљишких планина и Тресибабе, и Бели Тимок који настаје спајањем 

Трговишког и Сврљишког Тимока непосредно у зони Књажевца (Службени лист 

општине Књажевац, 2011). 

Притоке Трговишког и Белог Тимока на подручју поменуте општине су: 

Јелашничка река, Клисура, Црновршка река, Ћуштичка река, Стањанска река, 

Грезанска река и Валевачка река. На њима нема услова за изградњу акумулација са 

већим степеном регулисања већ само могућност за изградњу малих акумулација које 

немају утицаја на водни режим поменутих река. Ове притоке су представљене као 

добри и очувани водотоци, нарочито у изворишним деловима, који служе као локална 

изворишта за снабдевање насеља и изградњу рибњака. У кориту Трговишког и Белог 

Тимока се могу градити успорни објекти само у основном кориту и по диспозиционим 

решењима која не ометају проток воде. Такви успорни објекти се могу користити за 

стабилизацију нивоа воде због туризма и рекреације на води, за реализацију 

приобалних малих система за наводњавање повртарских култура, или, уколико се нађе 

заинтересован инвеститор за изргадњу малих хидроелектрана (Службени лист општине 

Књажевац, 2011). 

Мањи водотокови чији су изворишни краци на околним планинама значајни су 

за водоснабдевање, наводњавање и изградњу миниелектрана. У стратешком развоју, 

ради побољшања водног режима Трговишког и Белог Тимока планира се изградња 

акумулације „Жуковац” на Алдиначкој реци и акумулација „Црни Врх” на Црноречкој 

реци. Основно извориште општине Књажевац налази се на десној обали Сврљишког 

Тимока, на 8 km од Књажевца и то је извориште „Сињи Вир”. Поред овог изворишта за 

главни систем везано је и извориште „Језава” које се користи за водоснабеевање. 

Извориште „Језава” налази се на периферији Књажевца, поред пута Сокобања–

Књажевац. Изворишта „Сињи Вир” и „Језава” снабдевају водом 27 000 становника од 

38 000. Према попису из 2002. године, просечна издашност изворишта „Сињи Вир” 

износла је 200 l/sec. До 1973. године, извориште „Језава” је било једино извориште за 
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водоснабдевање општине Књажевац. Његова минимална издашност износи 10-12 l/sec, 

а максимална 30-40 l/sec (Магдалиновић и сарадници, 2010). 

5.7.2. Квалитет површинских вода општине Књажевац 

 

На подручју општине Књажевац врши се континуирана анализа површинских 

вода у погледу физичко-хемијских, хемијских и биолошких параметара у циљу 

идентификације њиховог квалитета. Квалитет површинских вода се одређује на 

мерним станицама Бараница у Трговишком Тимоку и Подвис у Сврљишком Тимоку 

где се прате следећи параметри: растворени кисеоник, проценат засићености 

кисеоника, БПК5, ХПК (бихроматна метода), pH вредност, суспендоване материје, 

видљиве отпадне материје, боја, мирис, температура, тврдоћа, сулфати, фосфати, 

нитрити, олово, цинк, бакар, кобалт, никл, гвожђе, највероватнији број колиформних 

клица, укупан број живих клица и др. На основу вишегодишњег праћења површинских 

вода на подручју поменуте општине може се одредити њихово стање и квалитет, као и 

проблеми са којима се суочавају. Да би се побољшао квалитет површинских вода, 

потребно је применити одговарајуће мере заштите. 

Квалитет површинских вода на територији општине Књажевац је угрожен 

неадекватном санитацијом насеља у којима се налазе главни загађивачи. Стање 

планинских река је већим делом добро, због релативно малог ефлуентног оптерећења 

из разуђених и малих сеоских насеља и способности самопречишћавања водотокова. 

Проблем у погледу заштите планинских водотокова представља изградња рибњака и 

малих хидроелектрана преграђивањем њихових корита (Службени лист општине 

Књажевац, 2011). 

На подручју општине Књажевац, рађене су студије о водоснабдевању Књажевца 

из 1983., а из 1989. године израђена студија о водоснабдевању читавог Тимочког 

региона. У табели 15 приказани су подаци о минималној издашности изворишта на 

подручју општине Књажевац, од 1979. до 1981. године.  

Изворишта Габровница, Изворско врело, Миљковачко врело и врело код 21. 

постоје нису посматране последњих неколико година. Велика количина воде која се 

налази у подземним акумулацијама Белог Тимока и његовим притокама, до данас, није 

искоришћена, и њихов квалитет није довољно истражен (Магдалиновић и сарадници, 

2010). 
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Табела 15. Издашност изворишта и акумулација у општини Књажевац за период 1979.-1981. 

године. 

  Извориште Pmin (l/sec) 

1. Габровачко врело 80 

2. Миљковачко врело 30 

3. Врело код 21. постоје 40 

4. Изворско врело 40 

5. Подземне акумулације знатне количине 

6. Акумулација Црни Врх 1290 

7. Акумулација Алдинац 460 

 

Извор: Магдалиновић и сарадници, 2010.: Потенцијали привредног развоја општине 

Књажевац, Факултет за менаџмент у Зајечару, Зајечар. 

 

Упоређујући табеле 9, 10 и 11 у којој су приказане граничне вредности 

квалитета површинских вода и табелу 16, у којој су приказани параметри квалитета 

површинске воде на мерној станици Бараница у Трговишком Тимоку, може се доћи до 

следећих закључака: 

- средња вредност параметра „растворени кисеоник” износи 9,1 и показује да на 

овој мерној станици вода припада I класи; 

- средња вредност параметра „БПК5” износи 1,2, према томе она припада I 

класи; 

- средња вредност параметра „ ХПК (бихроматна метода)” износи 1,9 и према 

овом параметру вода припада I класи; 

- средња вредност параметра „pH” износи 8,1 и припада II класи; 

- средња вредност параметра „суспендоване материје” износи 16,5 и припада I и 

II класи; 

- на основи измерених параметара у периоду од 2005. до 2014. године може се 

утврдити да је вода Трговишког Тимока без боје, мириса и видљивих отпадних 

материја, тако да припада I класи. Једино је 2007. године боја воде у Трговишком 

Тимоку била слабо приметна. 

- вода Трговишког Тимока је, у периоду од 2005. до 2012. године,  била 

бактериолошки исправна само 2008. године када је број колиформних клица био мањи 

од 2000. Највећи број колиформних клица забележен је 2005., 2007., 2010., 2011. и 

2012. године и износио је око 240 000. 

 



 

 

 

5
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Табела 16. Вредности физичко-хемијских и биолошких параметара на мерној станици Бараница у Трговишком Тимоку за период од 2005. до 2014. 

године. 

 
Параметри 
квалитета 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Средња 
вредност 

Растворени 
кисеоник 

10,8 / 8,6 9,4 9,5 8,9 7,9 9,2 9,1 / 9,1 

Проценат 
засићености 
кисеоника 

100 / 79 88 100 102 86 98 / / 93 

БПК5 1,3 / / 0,9 0,9 1,4 1 1,4 1,7 / 1,2 

ХПК 
(бихроматна 
метода) 

1,7 / 3,3 1,3 1,7 1,9 1,7 2,4 / / 1,9 

pH 8,4 / 8 8 8,1 8,4 8,4 7,6 8,5 / 8,1 

Суспендоване 
материје 

12 / 20 3 2 4 12 63 / / 16,5 

Видљиве 
отпадне 
материје 

без / без без без без без без без / без 

Боја без / 
слабо 

приметна 
без без без без без без / без 

Мирис без / без без без без без без без / без 

Највероватнији 
број 
колиформних 
клица 

240 
000 

/ 240 000 
< 2 
000 

5 000 
240 
000 

240 
000 

> 240 
000 

/ / / 

Укупан број 
живих клица у 
1 ml воде 

12 200 / 12 000 140 1 300 5 000 760 350 / / / 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије и Агенција за заштиту животне средине. 
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На мерној станици Подвис у Сврљишком Тимоку, физичко-хемијске особине 

воде су у континуитету праћене само у периоду од 2012. до 2014. године (Табела 17). 

На основу података до којих је дошла Агенција за заштиту животне средине, може се 

закључити следеће: 

- средња вредност параметра „растворени кисеоник” износи 8,5 и показује да 

вода на овој мерној станице припада I класи; 

- средња вредност параметра „БПК5” износи 2,43, па према овом параметру вода 

припада II класи; 

- средња вредност параметра „ ХПК (бихроматна метода)” износи 7,11 и према 

овом параметру вода припада I класи; 

- средња вредност параметра „pH” износи 7,7, тако да би воду требало сврстати 

у класу II; 

- средња вредност параметра „суспендоване материје” износи 25,73 и према 

овом параметру вода мерне станице Подвис припада III класи; 

- на основу резултата мерења спроведених у периоду од 2012. до 2014. године 

установљено је вода Сврљишког Тимока, на мерној станици Подвис, припада класи I 

према боји, мирису и присуству видљивих отпадних материја. Једино су током 2012. 

године, претходно наведени параметри били приметни, највероватније због ниског 

водостаја. 

- вода Сврљишког Тимока је 2012. године била бактериолошки неисправна 

услед великог броја колиформиних бактерија. 

 

Табела 17. Вредности физичко-хемијски и биолошких параметра воде на мерној станици 

Подвис у Сврљишком Тимоку за период од 2012. до 2014. године. 

Параметри квалитета 2012. 2013. 2014. 
Средње 

вредности 
Растворени кисеоник 6 10,2 9,3 8,5 
Проценат засићености кисеоника 60 101 90 83,66 
БПК5 2,8 1,5 3 2,43 
ХПК (бихроматна метода) 12,09 2,53 6,7 7,11 
pH 7,9 8 7,2 7,7 
Суспендоване материје 44 3,2 30 25,73 
Видљиве отпадне материје приметне без без без 
Боја приметна без без без 
Мирис приметан без без без 
Највероватнији број 
колиформних клица 

> 240 000 / / / 

Укупан број живих клица у 1 ml 
воде 

170 000 / / / 

Извор: Агенција за заштиту животне средине за период од 2012. до 2014. године, 2015. 
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Према најновијим подацима, из 2017. године, који су публиковани од стране 

Агенције за заштиту животне средине, на мерној станици Подвис у Сврљишком 

Тимоку (Табела 18), вода је припадала класи I и II у зависности од физичко-хемијске 

особине. На основу вредности параметра „растворени кисеоник” који је износио 5,8, 

вода ове мерне станице је припадала класи II, на основу вредности параметра „pH” 

класи II, класи III на основу количине „суспендованих материја” и класи I према 

присуству видљивих отпадних материја. Током 2017. године, боја и мирис воде на 

претходно поменутој мерној станицу су били приметни. 

 

Табела 18. Вредности физичко-хемијски параметра воде на мерној станици Подвис у 

Сврљишком Тимоку у 2017. години. 

 

Параметри квалитета 2017. 

Растворени кисеоник 5,8 

Проценат засићености кисеоника 74 

БПК5 / 

ХПК (бихроматна метода) / 

pH 7,9 

Суспендоване материје 28 

Видљиве отпадне материје без 

Боја приметна 

Мирис приметан 
 

Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2018. 

 

Слика 18. Помор риба у Белом Тимоку 2007. године. 

 

Извор: http://www.belami.rs/wp-content/uploads/2013/07/pomor-ribe.jpg 
 

http://www.belami.rs/wp-content/uploads/2013/07/pomor-ribe.jpg


Наташа Јеначковић                 Стање и перстективе квалитета површинских вода општине Књажевац 

 

60 

 

Иако у овом раду није разматран квалитет воде у Белом Тимоку, значајно је 

осврнути се на еколошку катастрофу која се десила пре десетак година. Књажевачка 

фабрика за прераду воћа и поврћа „Џервин” и фабрика за производњу млечних 

производа „Џерси” су 2007. године у корито Белог Тимока испустиле велику количину 

амонијума и изазвале велики помор риба (20 тона) (Слика 18). Концентарија амонијума 

је била 16 пута већа од дозвољене, док је концентрација кисеоника била до 4 пута мања 

од минимума, што је за резултат имало огромне негативне последице по живи свет ове 

реке. 

 

Табела 19. Квалитет воде на мерним станица Бараница и Подвис. 
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Бараница I I I II II I I II I I I I/II 

Подвис II I II III II  / II II II II II II 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије за период од 2005. до 2014. године. 

 

На основу података приказаних у табели 19 може се констатовати да је у 

периоду од 2005. до 2014. године, на мерној станици Трговишког Тимока (Бараница), 

степен загађености био релативно мали. Главни разлог томе је чињеница да се 

извориште Трговишког Тимока налази у подножју Старе планине и да на подручју 

узводно од мерне станице не постоје већа изливања отпадних вода. Потпуна другачија 

ситуација је на мерној станици Сврљишког Тимока, где је вода лошијег квалитета 

услед већег степена загађења које је последица уливања комуналних и индустријских 

вода узводно од мерне станице, у Сврљигу. Бактериолошка неисправност воде у 

проучаваним рекама указује на изливање фекалија у њиховим коритима. 

У циљу побољшања квалитета површинских вода на подручју општине 

Књажевац, потребно је у што већој мери уклонити главне изворе загађења, заштити 

изворишта водоснабдевања, смањити количину отпада, повећати степен рециклирања, 

обезбедити депоновање свих врста отпада, пратити санацију неконтролисаних 

депонија, приоритетно оних које угрожавају квалитет вода. 
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5.8. Проблем загађивања површинских вода у општини Књажевац 

 

Нагомилавањем многобројних поблема у животној средини, који су очигледни 

како из свакодневнице, тако и из досадашњих истраживања, показали су да општи 

ниво еколошке културе, образовања и друштвене свести о заштити животне средине 

још увек није на задовољавајућем нивоу, како на територији Републике Србије, тако и 

општине Књажевац (Нацрт општине Књажевац, 2015). 

Према подацима Електродистрибуције из Књажевца, у периоду од 1983. до 

2005. године, на тероторији општине Књажевац изграђено је петнаест миниелектрана. 

Највећи број миниелектрана изграђен је у сливном подручју Старе планине и све 

електране су прикључене на елекродистрибутивну мрежу (Магдалиновић и сарадници, 

2010). 

Преглед свих изграђених малих хидроелектрана на Старој планини: 

 

1. мХЕ „Tрговиштеˮ, пад – 2,5 m, проток – 2m3/s, годишња производња око 100 

000 kWh, 

2. мХЕ „Градиштеˮ, пад – 7m, проток – 0,25 +0,5 m3/s, годишња производња 

око 80.000 kWh, 

3. мХЕ „Црни Врх Iˮ, пад 4,25m, проток -0,40 m3/s годишња производња око 

40.000 kWh, 

4. мХЕ „Црни Врх IIˮ, пад -13 m, проток 0,13 m3/m годишња производња око 30 

000 kWh, 

5. мХЕ „Црни Врх IIIˮ, пад -17,5m, проток 0,15 m3/s, годишња производња око 

40.000 kWh, 

6. мХЕ „Равно Бучје Iˮ, пад 20 m, проток 0,04 m3/s, годишња производња око 

30.000 kWh, 

7. мХЕ „Равно Бучје IIˮ, пад 35 m, проток 0,07 m3/s годишња производња око 

40.000kWh, 

8. мХЕ „Равно Бучје IIIˮ, пад 12,5 m, проток 0,040 m3/s, годишња производња 

око 10.000 kWh, 

9. мХЕ „Равно Бучје IVˮ, пад 32 m, проток 0,10 m3/s, годишња производња око 

70 000 kWh, 

10. мХЕ „Бучјеˮ, пад 12,5 m, проток 0,06 m3/s, годишња производња око 10.000 

kWh, 
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11. мХЕ „Црни Врх IVˮ, пад 12,5m, проток 0,65 m3/s, годишња производња око 

160 000 kWh, 

12. мХЕ „Равно Бучје Vˮ, пад 13 m, проток 0,1 m3/s, годишња производња око 

25 000 kWh, 

13. мХЕ „Равно Бучје VIˮ, пад 30 m, проток 0,1 m3/s, годишња производња око 

80 000 kWh, 

14. мХЕ „Мездрејаˮ, пад 18 m, проток 0,4 m3/s, годишња производња око 

250.000 kWh, 

15. мХЕ „Ћуштицаˮ, пад 12 m проток 0,1 m3/s, годишња производња око 10.000 

kWh (Магдалиновић и сарадници, 2010). 

 

Изградња мини хидроелектрана негативно утиче не само на водене, већ и на 

околне терестричне екосистеме брдско-планинских подручја (Слика 19). Последице 

изградње мини хидроелектрана по животну средину не испољавају се само приликом 

њихове деструктивне градње, већ и током њиховог рада. Приликом изградње мини 

хидроелектрана уклања се аутохтони биљни покривач развијен око водотокова, чиме 

се нарушава не само биљно, већ и животињско богатство и подстиче ерозија тла. Осим 

тога, током изградње постројења за производњу електричне енергије мењају се 

физичко-хемијска својства воде у рекама кроз промену степена њиховог замућења, 

кроз уливање отпадних вода са градилишта и изливање отпадних материја попут 

машинског уља, нафних деривата и мазива.  

 

Слика 19. Изглед Црновршке реке за време изградње мини хидроелектране у парку природе 

Стара планина. 

 

 

Извор: https://www.gradnja.rs/kako-izleda-reka-na-staroj-planini-posle-izgradnje-mini-

hidroelektrane/  

https://www.gradnja.rs/kako-izleda-reka-na-staroj-planini-posle-izgradnje-mini-hidroelektrane/
https://www.gradnja.rs/kako-izleda-reka-na-staroj-planini-posle-izgradnje-mini-hidroelektrane/
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Негативни ефекти по биодиверзитет планинских водотокова не завршавају се са 

изградњом мини хидроелектрана, већ се само на известан начин мењају за време 

њиховог рада. Услед изградње мини хидроелектрана, количина воде у речним 

коритима се смањује, нарочито током летњих месеци када је, у зависности од 

водостаја, могуће потпуно исушивање, због преусмеравања воде у деривационе 

цевоводе. Смањење количине воде у речном кориту негативно се одражава на 

диверзитет риба, водених бескичмењака, водених маховина и силикатних алги. Иако се 

током рада мини хидроелектрана не продукује отпадна вода која би се враћала у речно 

корито, у инцидентним ситуацијама могуће је изливање трансформаторског 

изолационог уља и турбинског уља што доводи до промене квалитета воде у речном 

кориту низводно од мини хидроелектране. 

Стање санитације насеља на подручју Књажевца је веома лоше. Отпадне воде су 

санитарно фекалне, укључујући отпадне воде из домаћинстава, нетретиране 

индустријске и комуналне отпадне воде, као и дренажне воде из пољопривреде. 

Отпадне воде појединих индустријских погона које поседују уређаје за пречишћавање 

отпадних вода се испуштају без пречишћавања у корита Сврљишког и Трговишког 

Тимока. Канализација отпадних вода општине покрива око 80% града и у њу се без 

предтретмана уливају отпадне воде из домаћинства и привредних предузећа (Нацрт 

програма за заштиту животне средине општине Књажевац за период 2016.-2020. 

године, 2016). 

Санитација села је такође лоша. Отпадне воде из домаћинстава преко 

провизорних септичких јама, које нису водонепропусне се усмеравају ка најближем 

окружењу. Водотоци се често користе за одлагање чврстог отпада, што релативно брзо 

погоршава стање квалитета вода. Долински делови општине угрожени су поплавама 

бујичног карактера, па је због тога кроз град регулисан ток Сврљишког Тимока 

регулацијом урбаног типа, а Трговишки Тимок је делимично уређен. На подручју 

Књажевца налази се поток Чивлик који за време обилнијих падавина плави делове 

градског подручја. Низводно од Књажевца, Бели Тимок плави обрадиве површине при 

ушћу Валевачке реке, па све до Змијанца. На том подручју корито је нестабилно, па је 

неопходна регулација ради стабилизације корита и заштите приобаља од бујичних 

токова (Нацрт програма за заштиту животне средине општине Књажевац за период 

2016.-2020. године, 2016). 

Све отпадне воде на подручју општине не представљају проблем само за ову 

општину, већ и за општине које се налазе у сливу реке Тимок. Проблем отпадних вода 
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потиче и од дренажних вода из пољопривреде, али и од оцедних и процедних вода из 

депонија чврстог отпада. У циљу побољшања стања квалитета површинских вода 

потребно је изградити Постројење за третман отпадних вода и радити на проширењу 

секундарне канализационе мреже. У сеоским подручјима нема канализационе 

покривености и то представља највећи проблем за целу општину, када се ради о 

опадним водама (Нацрт програма за заштиту животне средине општине Књажевац за 

период 2016.-2020. године, 2016). 

Сва индустријска постројења која својим радом продукују отпадне воде, без 

обзира да ли се сагледавају кроз процедуру процене утицаја на животну средину или 

не, имају обавезу довођења квалитета отпадних вода у законом прописане границе, 

према Закону о водама (Нацрт програма за заштиту животне средине општине 

Књажевац за период 2016.-2020. године, 2016). 

 

Слика 20. Дивља депонија на левој обали Белог Тимока у атару села Штипина. 

 

Фото: Јеначковић, Н., 2018. 

 

Систем за управљање отпадом на подручју општине Књажевац не испуњава 

одређене захтеве. Скупљање комуналног отпада на подручју поменуте општине је у 

надлежности јавног комуналног предузећа „Стандард” и његова покривеност износи 

74,58%. Депоњовање отпада врши се на пацели која је удаљена од центра града свега 

700 m. Са јужне стране парцеле протиче Бели Тимок, тако да је ово подручје 
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повремено плављено што узрокује загађење Белог Тимока овим отпадом. На овој 

локацији одлажу се комунални, индустријски и пољопривредни отпад (Управљање 

отпадом на локалном нивоу, 2017). Осим велике, градске депоније, уз корита река које 

протичу кроз Књажевачку општину налази се велики број дивљих депонија које су без 

икакве контроле. Дивље депоније (Слика 20) су највише заступљене у руралним 

срединама у којима није регулисано сакупљање комуналног отпада од стране јавног 

комуналног предузећа. У таквим срединама, велика количина пољопривредног, 

комуналног и чврстог отпада складишти се поред водотокова и представља велики 

извор загађења не само воде, ваздуха и земљишта, већ читаве животне средине. 

 

5.9. Перспективе квалитета површинских вода у општини Књажевац 

 

„Одрживи развој је развој који задовољава потребе садашње генерације без 

угрожавања потреба будућих генерација за живот у оквиру капацитета животне 

средине. Одрживи развој је дугорочни концепт који подразумева стални економски 

раст који обезбеђује смањење сиромаштва, праведну расподелу богатства, унапређење 

здравствених услова и квалитета живота, уз смањење нивоа загађења на ниво 

капацитета чинилаца животне средине, спречавање будућих загађења и очување 

биодиверзитета” (Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09). 

Да би био видљив напредак у области животне средине неопходно је учешће 

свих друштвених структура из свих сектора. Поред формалног образовања у 

образовно-васпитним установима, спроводи се и неформално образовање, 

самообразовање и информално образовање које се врши ван школа (Нацрт општине 

Књажевац, 2015). 

На територији општине Књажевац, путем јавних конкурса суфинансирани су 

пројекти који су за циљ имали едукацију, информисање и развијање јавне свести о 

значају заштите животне средине. Из буџетског фонда за заштиту животне средине, 

финансирана су четири пројекта удружења грађана, док је један пројекат добила 

установа за образовање у 2014. години. У 2015. години суфинансирано је пет пројеката 

удружења грађана, један пројекат је водила установа за образовање, а три пројекта су 

водиле сеоске месне заједнице (Нацрт општине Књажевац, 2015). 

Ефекти ових пројеката и акција, у већем броју случајева, су краткорочни и 

временом губе на значају због непостојања услова за наставак њихове примене. Осим 

тога, недостатак одговарајуће инфраструктуре у овој области која би могла да подржи 
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усвојена знања негативно се одражава на реализацију постављених циљева заштите 

животне средине (Нацрт општине Књажевац, 2015).  

 

Да би се побољшао квалитет површинских вода на подручју општине Књажевац, 

неопходно је спровести следеће мере: 

 побољшати квалитет воде у Белом, Сврљишком и Трговишком Тимоку, као и 

мањим долинским рекама), које су, услед људског немара, изузетно угрожене и 

тренутно загађене преко дозвољених граница; 

 уклонити спољне изворе загађивања долинских река, пореклом из 

домаћинстава, и кабасти отпад са обала и из корита ових река; 

 извршити санацију дивљих депонија и редовну евакуацију отпада из руралних 

средина; 

 регулисати прикупљање, одвођење и руковање отпадним водама у руралним 

насељима, као и нередовно или одсуство одлагања комуналног отпада; 

 пoвeћaти oбим инвeстициja зa зaштиту живoтнe срeдинe; 

 утврдити „нулто стање” животне средине; 

 унaпрeдити систeм упрaвљaњa зaштитoм живoтнe срeдинe у Oпштини и 

прeдузeћимa; 

 унaпрeдити еколошке eдукaциje и инфoрмисaњa o стaњу и прoблeмимa зaштитe 

живoтнe срeдинe и укључити jaвнoст у прoцeс дoнoшeњa плaнских и 

инвeстициoних oдлукa и aкциjа зa oчувaњe и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe; 

 успоставити систем сталног мониторинга свих параметара квалитета животне 

средине у општини (земљишта, воде и ваздуха); 

 израдити катастар загађивача природе и животне средине у општини Књажевац; 

 израдити процене утицаја на природу и животну средину свих планираних 

активности и садржаја, посебно каналисања и пречишћавања отпадних вода, 

саобраћаја, водоснабдевања, грејања и сакупљања смећа, као и 

електроинсталација, пољопривреде и др. (Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину просторног плана општине Књажевац, 2011). 

 

Зaштитa вoдa у сливним пoдручjимa Сврљишког и Трговишког Тимока oд 

нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja кojи мoгу нeпoвoљнo дa дeлуjу нa 
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издaшнoст извoриштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe зa пићe зaснивaћe сe нa примeни 

слeдeћих прaвилa и мeрa зaштитe: 

 обезбеђивање хемијског третмана отпадних вода из привредних капацитета 

ППК „Џервин”, ИМТ, фабрике за производњу намештаја „Тина”, фабрике за 

прераду воћа и лековитог биља и фабрике обуће „Леда” које своју отпадну 

воду изливају у постојећу канализацију; 

 ширење и модернизацију постојеће канализационе мреже у насељима која се 

налазе дуж Трговишког, Белог и Сврљишког Тимока и развој канализационе 

мреже свих насеља у општини са реализацијом више општих постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 

 заштита изворишта водоснабдевања, у првом реду изворишта Сињи Вир и 

Језава (као изворишта регионалног значаја) као и свих локалних изворишта 

(из којих се снабдевају сеоска насеља у чеоном делу слива Трговишког, 

Сврљишког и Белог Тимока), успостављањем одговарајућег режима 

санитарног надзора и заштите животне средине у ужој и широј зони заштите 

изворишта; 

 уклањање смећа са обала и из корита Сврљишког, Белог и Трговишког 

Тимока: 

• чишћење корита притока ових реке од муља, траве и отпада; 

• чишћење обала и речног басена од смећа које угрожава чистоћу 

воде – предмети од пластике, кабасти технички отпад, 

грађевински отпад, животињски отпад и др.; 

 трајном обезбеђивању класа квалитета свих водотока према захтевима из 

Водопривредне основе (задржавање Трговишког и Сврљишког Тимока у I и 

I/II класи квалитета, као и Белог Тимока у IIа класи низводно од Књажевца) 

(Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину просторног 

плана општине Књажевац, 2011). 

 

Правила и мере заштите за успостављање одговарајућих режима у ужој и широј 

зони заштите изворишта водоснабдевања из тачке 3) претходног става су следеће: 

• санитација свих објеката у ужој и на граници уже зоне заштите, 

• забрана изградње нових објеката који нису у функцији водоснабдевања, 

• забрана складиштења чврстог, индустријског и опасног отпада, 
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• забрана транспорта опасних и штетних материја, 

• забрана примене осоке, азотних ђубрива и пестицида,  

• редовна контрола коришћења и изградње простора уже зоне заштите, 

• забрана изградње објеката и индустријских постројења чије отпадне материје 

могу да загаде воду или земљиште, 

• забрана транспортовања и складиштења опасних и отровних материја 

(Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину просторног плана 

општине Књажевац, 2011). 

 

Нацрт програма за заштиту животне средине општине Књажевац дефинисан за 

период од 2016. до 2020. године за циљ има побољшање квалитета површинске и 

подземне воде кроз решавање следећих проблема: 

 знатног загађења вода из тачкастих и расутих извора загађења;  

 повећане концентрације нитрата у подручјима осетљивим на 

загађење нитратима услед расутог загађења из пољопривреде; 

 недовољне количине података о билансним резервама подземних 

вода као документа на основу којег се одређује одрживо коришћење овог 

изузетно важног ресурса;  

 прекомерне експлоатације појединих изворишта подземних вода;  

 непотпуног мониторинга вода. 

 недовољне развијености канализационе мреже;  

 изузетно ниске стопе пречишћавања комуналних и индустријских 

отпадних вода;  

 неодговарајуће заштите вода (подземне, површинске, акумулације 

и водотокови), а нарочито издани за водоснабдевање;  

 непостојање планске документације о зонама санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања;  

 лошег стања дистрибутивне мреже воде за пиће и високих 

губитака;  

 неадекватног одлагања комуналног и индустријског отпада;  
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 неконтролисане примене вештачког ђубрива и средстава за 

заштиту биља у пољопривреди. 
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Закључци 

 

Интензивним развојем индустрије, прекомерном применом агротехничких мера 

у пољопривредној производњи, променом демографске структуре и општег начина 

живота људи знатно је нарушена животна средина. У последњих неколико деценија, 

реке су промениле своју првобитну намену, тако да су временом од колектора чисте, 

пијаће воде прерасле у колекторе отпадних, индустријских и урбаних вода. 

На подручју општине Књажевац, велики проблем представљају отпадне воде из 

домаћинства, нетретиране индустријске, комуналне отпадне воде, дренажне воде са 

пољопривредних површина и дивљих депонија које се директно испуштају у корита 

Сврљишког и Трговишког Тимока. На територији претходно поменуте општине, мерне 

станице за проверу квалитета воде у Сврљишком и Трговишком Тимоку смештене су 

неколико километара узводно од града, тако да не постоје адекватни подаци о 

квалитету воде у овим рекама на местима изливања комуналних и индустријских вода 

и на мањој удаљености од њих. 

На основу података који су публиковани од стране Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије и Агенције за заштиту животне средине, 

установљено је да вода у кориту Трговишког Тимока, неколико километара узводно од 

града, према количини раствореног кисеоника, суспендованих материја, вредностима 

за БПК5, боји, мирису и присуству видљивих отпадних материја припада класи I, 

односно класи II према pH вредности. Вода у кориту Сврљишког Тимока је мало 

лошијег квалитета у односу на воду Трговишког Тимока. Према количини раствореног 

кисеоника, боји, мирису и присуству видљивих отпадних материја припада класи I, 

односно класи II према вредностима за БПК5 и pH. Бактериолошка неисправност воде у 

проучаваним рекама указује на изливање веће количине фекалија у њиховим коритима. 

На делу Старе планине који се налази у границама општине Књажевац, до сада, 

је изграђено укупно 15 мини хидролелектрана, иако је познато да њихова градња 

негативно утиче не само на водене, већ и на околне терестричне екосистеме брдско-

планинских подручја. Градњом мини хидроелектрана нарушава се биљно и 

животињско богатство, и подстиче се ерозија тла, тако да би о евентуалног градњи 

нових постројења за производњу електричне енергије требало добро размислити. 
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У циљу унапређивања тренутног стања квалитета површинске воде у општини 

Књажевац, требало би применити адекватне мере заштите, као што су смањивање 

тачкасти и расутих извора загађења, пречишћавање комуналних и индустријских 

отпадних вода пре испуштања у речне токове, боља контрола употребе вештачих 

ђубрива и средстава за заштиту биља у пољопривреди, спровођење континуираног 

мониторинга на већем броју мерних станица итд. 
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