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УВОД 

 

 

Борска котлина се налази у Источној Србији, у северном Карпатском делу 

мезорегије и представља  један од највећих произвођача бакра у Европи.  Експлоатација 

руде и производња бакра дали су главно обележје досадашњем развоју овог краја. Град 

Бор је израстао у велики индустријски центар рударства и металургије. Рудно богатство 

овог краја познато је још од давнина. На њему се и данас заснива скоро читав економски 

развој, па и развој многих друштвених делатности. Поред рудног блага, економски значај 

имају и остала природна богатства овога краја. Такође је и туристички потенцијал Борске 

котлине огроман, али се не поклања довољно пажње његовом развоју и напретку.  

Највећи развој и пораст броја становника бележи се 60- их и 70- их година XX века, 

када се јавља потреба за радном снагом и младим стручним кадром. Деведесетих година 

Рударско – топионичарски басен Бор запада у тешку кризу, из које покушава да исплови 

последњих година. Као последица кризе јавила се велика незапосленост и исељавање 

становништва. Велики проблем Борске котлине представља и велика загађеност. 

Пошто сам проучила потребну литературу, прикупила неопходне податке и 

извршила њихову обраду, отпочела сам писање Мастер рада на тему ,,Географске промене 

у Борској котлини током друге половине XX века''. Рад се састоји из три дела. 
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У првом делу је приказан географски положај Борске котлине, као и саобраћајна 

повезаност са осталим насељима и општинама. 

У другом делу рада приказане су физичко – географске карактеристике, почев од 

геолошке грађе, рељефа, климе, хидрографије, земљишта, па све до биљног и 

животињског света Борске котлине.  

Трећи део рада приказује друштвено – географске карактеристике, у оквиру којих 

је обрађено становништво, привреда и насеља Борске котлине. 

Приликом обраде демографских података користила сам компаративни метод за 

период од 1948. до 2011. године, у већини случајева. Да бих употпунила чињеницу да је 

дескриптивни метод, поред метода анализе и синтезе, еволутивног метода и метода 

истраживања терена, један од значајнијих у географији, потрудила сам се да све што сам 

написала и образложила, прикажем сликама, табелама и графиконима. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

Борска котлина налази сe у Карпатском делу Источне Србије, између 44° 25  сгш и 

22° 06  игд. Смештена  је у долини Борске реке на 380 m надморске висине. ( Павловић М., 

Марковић Ј., 1995. )  

Општина захвата површину од 856 km2 и представља седиште Борског округа који, 

поред Бора, чине општине Кладово, Мајданпек и Неготин. Налази се између Дунава – на 

северу, Црног Тимока – на југу, Белог Тимока и Тимочке крајине – на истоку и 

планинских венаца Кучаја и Хомоља – на западу. Припада планинском делу Србије, са 

надморском висином преко 1.000 метара. И сама околина Бора представља брдовито – 

планински део. 

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

околину. На југу и југоистоку, налазе се Ртањ ( 1 960 m ) и Тупижница ( 1 160 m ), на 

северу и североистоку су Велики Крш ( 1 148 m ), Мали Крш ( 621 m ), Стол ( 1 156 m ) и 

Дели Јован ( 1 138 m ), а даље према Дунаву, Мироч ( 768 m ). На западу су Хомољске 

планине ( 963 m ), Црни врх ( 1 027 m ), Бељаница ( 1 336 m ) и Кучај ( 1 158  ). ( Група 

аутора, 1975.) 

Овај брдовито – планински део пресецају много мање и веће реке, од којих су 

најзначајније: Злотска и Брестовачка река ( Бањска река ), које се уливају у Црни Тимок, 

затим Борска ( Слатинска ) река, Кривељска река, Сурдуп поток и Равна река, које се као 

слив Црне реке уливају у Бели Тимок. Сви ови површински токови припадају сливу 

Тимока, а налазе се у делу Бора и јужно од њега. Два најзначајнија слива у северном делу 

источне Србије су слив Пека и слив Поречке реке, који се уливају у Дунав. Према томе, 

шира околина Бора,  представља развође два слива: Дунава – на северу и Тимока – на југу, 

који припадају једном речном систему, односно, току Дунава. 
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2. САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Географски, саобраћајни и туристички положај Борске котлине је повољан. Томе 

доприносе савремене саобраћајнице које омогућавају велику фреквенцију возила и 

путника. Са становишта саобраћајне повезаности издваја се мала удаљеност Бора од 

осталих насеља и општина ( од Брестовачке бање 7 km, Борског језера 14 km, 

Гамзиградске бање 26 km, 

Бољевца 34 km, Зајечара 36 km, 

Жагубице 51 km, Неготина 60 km, 

Доњег Милановца и Ђердапског 

језера 64 km, Мајданпека 65 km, 

Параћина 85 km и Београда – 

преко Жагубице 215 km и преко 

Параћина 240 km ). У правцу југа, 

Бор је железничком пругом 

повезан са Зајечаром, Књажевцем 

и Нишом, а у правцу севера са 

Мајданпеком, Кучевом, 

Пожаревцем и Београдом. 

Слика бр. 1. Географски положај Борске котлине 

Извор: http://www.rcbor.rs/download/vodic.pdf 

 

Од граничних прелаза за међународни промет путника, Вршка чука и Мокрање, 

према Бугарској, Бор је удаљен 43 km, односно 74 km. Од граничних прелаза на Дунаву, 

Прахово и Кладово, према Румунији, удаљен је 69 km, односно 117 km. Наведена 

растојања потенцирају транзитна туристичка кретања ка источним европским земљама.     

( Станковић С., 1988. ) 

http://www.rcbor.rs/download/vodic.pdf
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3. ФИЗИЧКО - ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

3.1. ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА 

 

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

Борска котлина, карактеристична је бурна и сложена геолошка прошлост. Стене различите 

старости и петрографског састава, тектонски покрети набирања и раседања, пробоји и 

изливи вулканских творевина и сложене еволутивне фазе формирања рељефа, чине 

простор веома интересантним. 

 

3.1.1. Прекамбрија 

 

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

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

млађе стене, откривени су дубљи делови земљине коре. 

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

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

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

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

прекамбријуму било подводних магматских кретања. 

Налазак стена из виших делова прекамбријума, откривених на више места у 

подножју планина и у долинама река и потока, указује на чињеницу да у околини Бора 

највећи део земљине коре, дебеле око 30 km, припада прекамбријуму. 
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3.1.2. Палеозоик 

 

За време палеозоика, Борска котлина, билa je највећим делом под водама мора, 

језера и мочвара. Тада су створене моћне наслаге седиментних стена ( пешчара, лапораца, 

глинаца, аргилошиста ). Упоредо са таложењем материјала, дешавали су се снажни 

тектонски покрети, те се дуж дубоких раседа, из унутрашњости Земље ка површини 

кретала усијана магма. Под њеном температуром и снажним притиском, седиментне стене 

претвориле су се у метаморфне творевине. 

Почетком камбријума источно српско море плавило је простране области, 

захватајући територију шире околине Бора, појас источно од Бора ( Црнајка – Мајданпек ), 

као и простор данашњег Кучаја и Бељанице, западно од Бора. У овом пространом, али 

релативно плитком мору, стварале су се разне седиментне стене, које су тектонским и 

метаморфним покретима накнадно промењене, тако да их данас налазимо на овим 

теренима као метаморфне стене, познате као кристаласти шкриљци. 

У средњем и горњем камбријуму дошло је до појаве убирања, које је 

проузроковало повлачење мора из Источне Србије, тако да је територија Бора са широм 

околином била изнад морске површине. С друге стране, ова тектонска кретања условила 

су убирања наталожених стена и проузроковала промену њихових структура, тако да су од 

седиментних стена настале метаморфне стене, у каквом облику и саставу их налазимо и 

данас у широј околини Бора. 

Почетком ордовицијума скоро цела Источна Србија била је покривена плитким и 

пространим морем из кога су се у виду острва и полуострва местимично издизали 

поједини копнени делови. 
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У ордовицијском мору таложиле су се различите стене: пешчари, глинци, 

аргилошисти, лапорци и др., које су касније измењене, а местимично је долазило и до 

подморских излива и ерупција магматских стена, које су се у мору мешале са седиментима 

и на тај начин дале стене вулканогено – седиментног карактера. 

У околини Бора ордовицијске стене највећим делом су покривене млађим стенама, 

а откривене су западно од Бора, у језгру Кучаја, Бељанице и Хомољских планина, као и у 

простору Мајданпек – Поречка река. 

Ордовицијско море, без већих промена, наставља се и у силуру, када су захваћене и 

неке области које су у ордовицијуму биле копно. У силурском мору таложиле су се 

седиментне стене, а ређе и карбонатне стене, које су каснијим процесима делом измењене. 

Силурске стене налазимо данас у подножју Ртња. Преко њих леже млађе 

седиментне стене. Затим их налазимо у широком појасу Кучаја, Бељанице и Хомољских 

планина. Силурске стене су откривене и у палеозојском појасу Поречке реке. 

Девонске седименте налазимо на Кучају и Бељаници, где су представљени серијом 

шкриљаца, пешчара и аргилошиста, затим на Ртњу, Тупижници и у Сврљишким 

планинама, где се у стенама налазе остаци примитивних копнених биљака – псилофита. 

Иточно од Бора, у долини Црнајке и Поречке реке и даље према Мајданпеку, откривени 

су, поред осталог, и морски седименти девонске старости. Овде се јављају кречњачке 

стене, у којима се срећу остаци корала, што указује на постојање плитког мора, као и на 

топлу морску воду, која је неопходна за раст ових организама. 

Крајем девонске периоде долази до издизања морског дна и до велике регресије 

мора, тако да је већи део Источне Србије ослобођен морског покривача. 

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

почетку ове периоде одржава се море, местимично у виду малих залива. Оно се у средини 

периоде потпуно повлачи и на тај начин територија Источне Србије постаје копно. 

 



Географске промене у Борској котлини током друге половине XX века 
 

11 
 

Карбонски седименти су данас очувани источно и североисточно од Бора, у долини 

Поречке реке, затим југоисточно од Бора, на Старој планини, где се вршила седиментација 

у средњем делу карбонске периоде. Крајем средњег карбона, долази до издизања средњег 

дела Источне Србије, а потапања унутрашњих и спољашњих делова, у којима се 

формирају језерски басени и баруштине, насељени бујним биљним светом, који је дао 

материјал за стварање угља ( Мироч, Млавско – печки басен ). У карбонским седиментним 

стенама местимично се јављају и вулканске стене.  

Међутим, за време ове периоде у Источној Србији дошло је до продирања магме из 

унутрашњости, која је очврснула испод површине у виду пространих гранитских масива. 

У овој периоди дошло је и до продирања базичних стена – габрова и периодотита, када је 

настао масив габра Дели Јована ( североисточно од Бора ) и габро – масив Заглавка. 

За време перма дошло је до оштре промене климе. Влажну и топлу климу карбона, 

заменила је топла и сува клима. Језера и баруштине са бујном флором, из карбонске 

периоде, нестају, а замењују их простране пешчане пустиње, у којима су се, услед 

повремених интензивних падавина, формирали мањи, или већи, водени басени. Брдовит 

рељеф, са голим површинама, без вегетације, био је веома подложан брзом спирању, тако 

да су повремене бујице носиле огромну количину материјала са копна и депоновале га у 

оближње језерске басене. На тај начин је постала позната „формација црвених пешчара”, 

која у Источној Србији има велико распрострањење. 

Црвене стене перма можемо да приметимо на путу Бор – Параћин, на западним 

падинама Честобродице, као и североисточно од Бора, у долини Дунава, између Бољетина 

и Доњег Милановца, одакле се пружају даље на југоисток. 

У пермским седиментима местимично се јављају и руде бакра, као на пример, на 

Старој планини, затим у области Ридња, Крепољина итд. које стоје у вези са млађим 

продорима андезитско – дацитских маса. 
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3.1.3. Мезозоик 

 

Распоред копна и мора Источне Србије у мезозоику непрестано се мењао. Сама 

територија Бора са широм околином више пута је била под морем или је припадала 

пространом копну. 

Вулканска активност за време мезозоика била је веома жива, нарочито за време 

креде. Сама територија Бора представљала је центар јаке вулканске активности и налазила 

се у средишту већег низа вулкана. Избацивање лаве, паре, гасова и вулканског пепела 

вршило се највећим делом усред мора, где се вулкански материјал мешао са седиментима 

који су се стварали у мору.  

На тај начин постала је вулканогено – седиментна формација, која изграђује, поред 

осталих, и терене на којима лежи и сама Борска котлина. Таква ситуација у околини Бора, 

у претходним геолошким периодима условила је постанак широке лепезе металичне 

минерализације, од којих највећи значај има бакрова минерализација.  

Околина Бора за време тријаса припадала је пространом копну. У то време морска 

област је била западно од Честобродице и пружала се западним падинама данашњег 

Кучаја и Бељанице. 

Периода јуре, море је преплавило огромне просторе, који су у тријасу били копно. 

У њему се развијао разноврстан живи свет, а на копну биљни свет који је дао материјале 

за постанак камених угљева.  

У средњој јури долази до велике трансгресије и море је преплавило велике 

просторе који су били копно. Из источних области, где је захватало простор од Старе 

планине, преко Вршке Чуке и Рготине до Добре, море надире према западу и плави 

територију Бора са околином, идући даље према западу, плавећи Кучај, Бељаницу, Ртањ, 

Сврљишке планине, Суву планину и друге делове. Ова трансгресија мора представља 

једно од највећих плављења територије Србије. 
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У току креде море је више пута надирало на копно и повлачило се. Наталожене су 

нове наслаге седимената, дошло је до магматских покрета и до снажне вулканске 

активности, која је на површину избацивала милионе кубних километара магматских маса. 

На копну је успевала бујна флора, која је дала материјал за постанак камених угљева. 

Магматска активност, паре и гасови донели су из унутрашњости и у површинске делове 

земљине коре депоновали разне минерале. 

 

3.1.4. Кенозоик 

 

Током кенозоика вулканска активност скоро престаје. Дебеле наслаге вулканогено 

– седиментних творевина у Тимочкој еруптивној области захваћене снажним тектонским 

покретима трпе значајна хоризонтална и вертикална кретања. Захваљујући овим 

кретањима, у средишњем делу Карпато – Балканида, долази до појаве дубоких разлома у 

Земљиној кори и спуштања средишњег дела. На тај начин дошло је до формирања великог 

тектонског рова у Источној Србији или Тимочког рова. Он се протеже са територије 

Румуније, преко Мајданпека, Бора, Бољевца и Књажевца, даље у правцу Бугарске. 

Захваљујући овим спуштањима и постојању бројних раседа у самом тектонском рову, 

дошло је почетком терцијара, пошто су се стишале вулканске ерупције, до надирања 

магме из дубљих делова Земљине коре и њеног консолидовања у већ очврслим 

вулканогено – седиментним стенама. Са магмом ка површини кретале су се и веће масе 

хидротермалних раствора, паре и гасова, који су у претходно формираним вулканским 

стенама довели до значајне минерализације, а на многим местима и до значајних појава 

орудњења, пре свега орудњења у вези бакра. 
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Источна Србија, а с њом и околине Бора, за време терцијара, налазила се у сталном 

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

планина и издизања терена, долазило је до стварања котлина, тектонских ровова и мањих, 

или већих увала између планина Карпата и Балкана. Када су се на  тај начин формирали 

планински терени Источне Србије, а између њих већа удубљења, дошло је до формирања 

првих језера у Карпато – Балканидима. Једно такво терцијарно језеро, формирано пре око 

30 милиона година, налазило се у долини садашњег Црног Тимока, код Боговине. 

Ова језера и мочваре, због повољне климе и бујне вегетације, представљају данас 

богате угљеносне басене у којима се експлоатише мрки или лигнитни угаљ. ( Група 

аутора, 1975. ) 

 

3.1.5. Геолошка обележја 

 

Иако се са пуном сигурношћу не може говорити о времену када су почела прва 

истраживања на теренима Тимочке еруптивне области, поуздано се зна да су рударење и 

истраживања у овом делу Србије везана за праисторијско доба.  

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

откоповане и прерађиване још од праисторије. Међутим почетком двадесетог века, отвара 

се прави рудник бакра, с којим почиње савремено рударство. 

Обимнији истраживачки радови у Бору почели су 1897. године. Почетком 

двадесетог века, тачније 1902. године, ископавањем из Борске реке пронађена је руда 

бакра испод брда Чока дулкан. Већ наредне године су утврђене резерве од око 250 хиљада 

тона богате руде бакра, из које је 1905. године добијена прва тона бакра. ( Група аутора, 

1975. ) 
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Постанак Борског лежишта, као и многих других у Тимочкој еруптивној области 

Источне Србије, стоји у вези са магматским кретањима која су у овом делу Карпато-

Балканида јављају за време горње креде. Већ на почетку горње креде, на раседним 

линијама долази до избијања магме и њених ерупционих продуката, који се заједно са 

морским седиментним талогом обарају на морско дно. Такав процес вулканских ерупција 

наставља се скоро без прекида за све време горње креде, са могућим преласком и у 

палеоген. 

Крајем креде и почетком терцијара, када је Источна Србија била захваћена 

снажним тектонским кретањима, долази до појаве бројних раседа, најчешће 

лонгитудиналног правца, који су самим тим отворили путеве за завршне продоре магме у 

већ консолидоване вулканске стене. Ови продори су чести, а у њиховој непосредној 

околини скоро редовно се јављају измењене стене са јачим или слабим минерализацијама 

и орудњењима. 

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

најбогатија Тилва рош, Тилва мика и Чока дулкан. 

Око 4 km ваздушном линијом, северно од Бора, налази се село Велики Кривељ. 

Непосредно уз село и Кривељску реку, која протиче кроз село, налази се зона орудњених 

стена, односно лежиште бакра, које по самом селу и носи назив.  
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3.2. РЕЉЕФ 

 

3.2.1. Површински облици рељефа 

 

Рељеф Борске котлине је сложен и разноврстан. То је последица јако изражене 

тектонике, као и дуготрајног рада спољашњих агенаса у модификовању првобитних 

облика и структура. Бор, најпре као село, а затим као градско насеље, са наглашеном 

рударском и индустријском функцијом, развио се на долинским странама Борског потока, 

на надморској висини између 350 и 450 m. 

Околину Бора чине огранци јужних Карпата. Истичу се следеће планине: Дели 

Јован, Велики Крш, Мали Крш, Кучајске планине, Стол, Црни врх и палеовулканске купе 

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

Дели Јован је планина дугачка 19 km и широка 5 до 7 km. Генетски припада 

Карпатско – балканском систему млађих веначних планина и одликује се богатим и 

пространим шумским комплексима. Налази се на северној периферији општине Бор и 

представља развође између изворишних кракова Поречке реке на западу и притока 

Тимока на истоку. Изворишни делови мањих река из споменутих сливова дубоко су зашли 

у централни део планине, те су њене стране јако дисециране, услед чега је Дели Јован 

тешко проходна планина. Пружа се правцем северозапад - југоисток и одликује се благо 

заобљеним Црним врхом ( 1.141 m ), највишом тачком у рељефу. Геолошку основу чини 

габро, али се на знатним пространствима срећу кристаласти шкриљци и друге стене јурске 

старости. У правцу југа Дели Јован је представљен са неколико низова купа, међу којима 

се истичу Крушковача, Брзино брдо, Лија глава, Русман и Бучја глава. На овим теренима 

има златоносних кварцних жица, а јавља се и злато у љуспама заједно са кристалима 

пирита. Трагова старог рударства има на више места, а испирање златних зрнаца, из 

наноса река које теку овим просторима, има дугу традицију. 
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Кучај се налази у југозападном периферном делу општине Бор, и заједно са 

Јавориштем, Малиником, Брезовичком површи, Микуљском површи и Дубашницом, 

представља интересантну морфолошку целину типа висоравни. Кучај је дугачак 40 km и 

широк 30 km. Окружен је клисурастим долинама Ресаве, Злотске реке и Црног Тимока, а 

надовезује се на Честобродицу и долину Велике Мораве. Највиши врх планине је Велики 

Малиник ( 1.158 m ). На Кучају се истичу Брезовачка и Микуљска површ. Позната 

Брезовачка површ, као део Кучаја, рашчлањена је долинама већег броја потока. Она је 

интензивно скрашћена и одликује се мањим крашким депресијама као што је Велико 

Игриште, Бигар и Пештерац. Део Кучаја, познат под називом Јавориште, изграђен је од 

палеозојских шкриљаца и одликује се добром пошумљеношћу. Потоци који се овде 

формирају, по доласку на кречњачки терен пониру. Због тога се на ободним деловима 

Кучаја јављају бројне и интересантне пећине. 

Дубашница као источни део Кучаја, налази се између кањонске долине Лазареве 

реке на југу, клисуре Злотске реке на истоку и партије стрмих вододржљивих стена на 

западу. Површина кречњачких терена је 82 km2. Крашка површ Дубашнице има 

надморску висину од 850 до 1.000 m. Највиши врхови су Мошуљ ( 1.036 m ) и Стобори ( 

1.045 m ). Поред бројних вртача средином површи усечена је долина понорнице 

Дубашнице. За време јаких пролећних киша и отапања снега, овај ток доспе до Злотске 

реке. Лети се губи у пукотинама кречњачке масе и тече подземно. Понорнице су и Волај, 

Демизлок, Појенска и Микуљска река. Вода понорница појављује се на врелима у долини 

Злотске реке. Крашко пространство Дубашнице завршава се ка истоку клисуром Злотске 

реке, која се истиче асиметричношћу својих страна. Десна, која је изграђена од кречњака 

стрма је и висока до 600 m, а лева, представљена андезитом, блажих је нагиба и висока до 

150 m. ( Станковић С., 1993. ) 

 

 

 

 



Географске промене у Борској котлини током друге половине XX века 
 

18 
 

Велики Крш је планински простор који се диже до висине од 1.148 m, а налази се 

десетак километара северозападно од Бора, односно источно од железничке пруге Бор - 

Мајданпек и западно од пута Бор – Бучје - Горњане. Велики Крш је дугачак 9 km и широк 

до 3 km. Са истока, југа и запада окружен је тимочком еруптивном области. На овом 

терену срећу се различити просторни односи кречњака и андезита. Кречњачке партије код 

Кривеља и Оштреља пружају се од северозапада ка југоистоку док су за уздужне долине 

карактеристични изливи андезита. 

Мали Крш са највишим врхом Гарван 929 m наставља се на Велики Крш у правцу 

севера. Дугачак је 6 km широк до 2 km. Представља део развођа између изворишних 

кракова Поречке реке и Пека. Изграђен је од кречњака и добро пошумљен. 

Стол је највиши 1.155 m и најсевернији део планинског простора Голи Крш, који 

се сместио између Великог Крша и Дели Јована. После Великог Малиника, западно од 

Злота, Стол је други по висини врх на територији општине Бор. Један је од најлепших 

видиковаца у овом делу Србије. Налази се десет кимолеметара североисточно од Бора, са 

којим је повезан локалним путем који се одваја од правца Бор - Бела Река - Танда, односно 

Бор – Кривељ – Бучје - Горњане. У подножју Голог Крша откривени су аргилошисти 

палеозојске старости. Планинска маса Стола изграђена од дебелих наслага кречњака, 

припада познатом систему 

навлака у источној Србији. 

Издужене партије кречњака су 

у далекој геолошкој 

прошлости представљале 

спрудове у топлом мору. Уз то, 

Стол је раседима издвојен, те 

се може сматрати хорст 

узвишењем.  

Слика бр. 2. Планина Стол 

Извор: http://www.panoramio.com/photo/26011162 

 

http://www.panoramio.com/photo/26011162
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На површини терена запажају се крашки облици рељефа, док хидрографских 

објеката нема. Они су у подножју планине представљени јаким врелима од којих је оно у 

Доњој Белој Реци каптирано за потребе водоснабдевања. Тектонским покретима на 

простору Стола и у долинама Црне реке и Поречке реке, откривене су најстарије стене у 

нашој земљи.  

Црни врх висок 1.027 m, налази се на крајњем северу Кучаја и представља део 

развођа између изворишних кракова и притока Тимока на истоку, Млаве на западу и Пека 

на северу. Састоји се од две андезитске купе. Из правца Бора, Борског језера и 

Брестовачке бање, лако је приступачан, јер је недалеко од асфалтног пута Бор – Жагубица. 

Од Бора до Црног врха, који се са мотелом и теренима за скијање афирмисао као 

привлачан туристички центар, растојање је 30 km. Као део шумског комплекса Кучаја, 

који је познат по најквалитетнијим буковим шумама у Србији, па и Европи, омогућује и 

развој ловног туризма. ( Станковић С., 1993. ) 

 

 

 

 

 

 

                                  

Слика бр. 3. Црни Врх - планина 

Извор: http://www.bor030.net 

 

 

http://www.bor030.net/
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Тимочки ( Црноречки ) еруптивни масив, настао је крајем креде, када је у 

топлом мору изливана андезитско – дацитска магма, упоредо са тек започетим убирањима 

и све интензивнијим тектонским покретима издизања и разламања тла. Магма и 

пирокластични материјал покривају простор од Мајданпека, на северу и Тупижнице, на 

југу. То је појас дужине 80 km и ширине 16 – 20 km. За Црноречки еруптив везана су 

рудишта бакра Бора и Мајданпека. У том подручју налазе се палеовулканске купе, као што 

су Првулове Чуке, Страхинове Чуке и низ Тилва Њагра. Све се оне стичу у Црном врху. 

Изнад Брестовачке бање, издиже се Меџинова Чука. У сливу Злотске реке, налазе се 

вулканске купе: Крше Мика, Кумастакан, Крше Сатули, Краку Илијон, Рудина Галоња и 

Првулово брдо. ( Павловић М., Марковић Ј., 1995. ) 

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

Злота. Представља најизразитију палеовулканску купу у Црноречком андезитском масиву. 

Достиже висину од 770 m и са бочном, паразитском купом Тилва Мика, чини јединствену 

целину. Представља остатак праве вулканске купе са траговима кратера на врху. Пречник 

основе купастог узвишења Тилва Њагре је 2 km, а висина у односу на околну благо 

заталасану флувиоденудациону површ 300 m, те изразито доминира околином. За разлику 

од неких других купастих узвишења, Тилва Њагра је еруптивна купа са кратером. 

Крше Сатули је изразита вулканска купа, која се диже са благо заталасане флувио-

денудационе површи апсолутне висине између 380 и 400 m. Изнад корита Злотске реке 

диже се 190 m. Истакнут висински положај у рељефу последица је усецања Злотске реке. 

Стране вулканске купе Крше Сатули су стрме и слабо еродиране. Настала на раседу 

меридијнског правца пружања, налази се непосредно уз источни обод Кучаја. Како је ова 

планина изграђена од кречњака, нема већег површинског отицаја и стварања токова, те је 

вулканска купа засечена само са западне стране, којом тече Злотска река. 
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Кумастакан, вулканска купа позната и под називом Тилва Кумостаку налази се 

близу подножја Црног врха, недалеко од горњег тока Злотске реке. Основа купе широка је 

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

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

материјала. Купа Кумастакан диже се са флувиоденудационе површи која у овом делу има 

висину од 480 m. Идући од Кумастакана ка југу, ка долини Црног Тимока, јавља се читав 

низ мањих купа и главица. 

 

3.2.2. Подземни облици крашког рељефа 

 

Крашки терени Борске котлине представљени су кречњацима и доломитима, чија 

дебљина на појединим локалитетима премашује 150 m. У овим стенама, које се одликују 

безводношћу на површини и специфичном хидрографијом у унутрашњости кречњачке и 

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

Спелеолози су детаљно истраживали крас Дубашнице, Великог Крша, Малог Крша и 

Стола. Укупна дужина истражених пећина у крашким теренима околине Бора износи 

8.871 m, а укупна дубина крашких јама 662 m. ( Станковић С., 1993. ) 

Током мезозоика, од љуштура пужева и шкољки стварају се моћне наслаге 

кречњака, које се најбоље виде у Лазаревој долини, на Кучају, Ртњу, Дели Јовану, 

Великом Кршу и Столу. За ове терене је типична изразита карстификованост која се 

огледа у заступљености разноврсних површинских крашких облика рељефа: вртача, увала, 

сувих долина. И подземних: јама, пећина, понора. Од мање познатих јама и пећина могу се 

издвојити: Водена пећина, Мандина пећина, Сифонска јама – еставела, пећина Хајдучица, 

Стојкова леденица и све оне припадају тзв. систему Злотских пећина. 
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Међу многобројним пећинама, својом величином и богатством пећинског накита, 

издвајају се Лазарева пећина и Верњикица код Злота, Боговинска пећина код села 

Боговина која се по дужини канала од 5.020 m убраја у једну од најдужих пећина у 

Србији. 

Лазарева пећина је највећи и најпознатији спелеолошки објеката околине Бора.     

У литератури се помиње као познато археолошко налазиште. Прве археолошке податке о 

овој пећини дао је Феликс Хофман 1882. године, а систематска истраживања извршио је 

Музеј рударства и металургије из Бора. Од Злота је удаљена 3 km, од Брестовачке бање 14 

km и од Бора 21 km. Смештена је на источној страни Кучајских планина. Отвор пећине је 

на излазу кањонске долине Лазареве реке, на надморској висини од 291 m. Има два нивоа 

канала. Горњи канали пећине су суви, а кроз доње протиче вода. Пећинске канале је 

изградила и данас изграђује подземна река, која настаје од воде понорнице са простране 

површи Дубашнице. Укупна дужина канала је 1.592 m. Пећинским накитом богате су 

Престона дворана, Дворана блокова, Арсина дворана и Дворана слепих мишева. Највећи и 

најлепши примерци пећинског накита имају своја имена: Финтана, Пласт, Бизон, Царска 

ложа, Диригент, Оркестар, Слапови, Кула кнеза Лазара и др. ( Станковић С., 1993. ) 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 4. Лазарева пећина 

Извор: http://www.aroundserbia.com/wp/517-2/ 

 

http://www.aroundserbia.com/wp/517-2/
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Пећина Верњикица се налази у кањонској долини Лазареве реке, 1,5 km узводно 

од Лазареве пећине, на 454 m надморске висине. Назив пећине потиче од влашке речи вар, 

која означава кречњак. Прва научна спелеолошка истраживања датирају из 1960. године. 

Прилазна пешачка стаза уређена је 1976. године, када је завршен и пројекат туристичког 

уређења пећине. Верњикица је сува пећина у инзваредно чистим кречњацима, што је од 

значаја за изглед пећинских канала, дворана и кристалну белину пећинског накита. 

Укупна дужина пећинских канала износи 1.015 m, од чега је доступно за посету 605 m. Од 

улаза у дубину кречњачке масе смењују се дворане: Пријемна, Каскадна, Вилинград, 

Понор, Колосеум, Мраморје, Сала оружја, Мермерна и Сипарска. Највећа је Колосеум и 

све су доступне за туристичке посете. Висинска разлика између пода и таванице 

Колосеума је 59 m, те је она једна од највећих пећинских дворана, не само у Србији, већ и 

на Балкану. Најлепшим пећинским накитом одликује се дворана Вилинград. ( Станковић 

С., 1993. ) 

 

 

Слика бр. 5. Пећина Верњикица 

Извор: http://www.aroundserbia.com/wp/517-2/ 

 

http://www.aroundserbia.com/wp/517-2/
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Пећина Хајдучица се налази на 810 m надморске висине, на левој долинској страни 

Микуљске реке. Хајдучица је интересантна и сложена пећина из групе понорских 

спелеолошких објеката. Поред Хајдучице налазе се још две пећине ( Водена и Љубинкова 

), сличног начина постанка, па спелеолози претпостављају да су оне међусобно повезане. 

Водена пећина се налази на надморској висини од 805 m. Названа је тако по бројним 

бигреним кадама испуњеним водом. Систем канала и дворана дугачак је 180 m.  

Мандина пећина је тек 1976. године откривен спелеолошки објекат. Налази се у 

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

Истиче се и Стојкова леденица, крашка јама дубине  26 m, која на дну прелази у 

хоризонталан пећински канал дугачак 115 m. Знатно дубља је Будућа јама која се налази у 

северном делу Дубашнице. Представља најдубљу крашку јаму у Србији. Истиче се и 

понорска  јама потока Волаје, која је дубока 27 m и дугачка 247 m. Сличан овом је и понор 

потока Демизлок, који има изглед пећине дугачке 292 m. ( Станковић С., 1993. ) 
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3.3. КЛИМАТСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Борска котлина је смештена у долинско – котлинском и планинском простору 

Источне Србије, под једнаким утицајима климатских фактора са запада и истока, севера и 

југа, које одређују типове времена и особености поднебља. 

Клима на подручју Борске котлине је умерено – континентална са преласком у 

субпланинску. ( Павловић М., Марковић Ј., 1995. ) Због широке отворености према 

Влашкој низији, запажају  се јаки климатски утицаји са истока, па је време у Бору и 

његовој околини често сасвим различито од времена у централној Србији. 

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

са израженим прелазним годишњим добима ( пролеће и јесен ), при чему је јесен топлија и 

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

климу. 

 

3.3.1. Температура ваздуха 

 

Средња годишња температура ваздуха у Бору за период од 2000. – 2011. године је 7 

ºС, по којој се у односу на ниже терене читаве Тимочке крајине, може сматрати 

хладнијим. 

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

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

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

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

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

наше земље. Топла половина године обухвата период април – октобар. 
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Разлика између највише средње месечне температуре ( август 17,7 ºС.  ) и најниже ( 

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела број 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Бору за период 

2000. – 2011. године 

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

вред. 

2000. -6,6 -1,4 1,4 9,3 13,4 16,4 18 20 11,7 7,8 6,3 1,7 8,2 
2001. -2,1 -1 5,2 5,7 11,9 12,9 17,2 18,6 11,5 10,3 0,3 -6,8 6,9 
2002. -3,4 3,1 3,8 5,3 13 16 17,9 15,4 11,7 7,7 4,4 -4,8 7,5 
2003. -4,1 -8,2 0,3 4,5 15,2 18,1 16,9 20,5 11,4 5,2 4 -1,7 6,8 
2004. -5,8 -2,4 1 7 9,5 14,2 16,9 16,6 11,9 9,7 2 -1,1 6,6 
2005. -3,1 -5,8 -0,9 6 11,5 13,7 16,8 15,2 12,8 6,7 1,3 -2,1 6,0 
2006. -6,5 -3,5 0,5 7 11,6 14,4 18 15,8 12,5 9,5 3,5 0,5 6,9 
2007. 2 0,1 2,7 8,6 12,7 17,3 20,6 18,4 10,8 6,6 -0,2 -2,9 8,0 
2008. -3 -0,4 2,8 7,7 12,3 16 16,6 18,1 10,9 8,9 2,4 -2,3 7,5 
2009. -3,6 -3,9 0,4 8 12,9 14,9 17,7 17,5 14 6,9 5,6 -1,2 7,4 
2010. -5,9 -3,1 0,5 6,5 11,4 15,1 17,1 18 12 3,7 7 -2,6 6,6 
2011. -2,4 -4,6 1 6,3 11 14,9 17,1 17,8 16,6 6 0,6 0,1 7,0 
Ср. 

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

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 
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3.3.2. Релативна влажност ваздуха 

Бор са околином припада области доста високе годишње вредности релативне 

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

влажности ваздуха планинских шумовитих терена западне Србије, а последица је 

непосредна близина великих чумских комплекса Хомољских планина. Највећу вредност 

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

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

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

ваздуха него пролећни месеци. 

Табела број 2. Релативна влажност ваздуха ( средње месечне и годишње 

вредности ) у Бору за период 2000. – 2011. године 

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

вред. 

2000. 86 84 72 69 64 56 57 48 75 82 80 77 70,8 
2001. 87 82 76 77 76 79 76 67 80 79 83 87 79,1 
2002. 80 70 67 74 68 73 75 85 78 77 80 89 76,3 
2003. 89 85 73 73 62 65 71 49 76 83 84 83 74,5 
2004. 87 80 79 73 73 78 70 75 75 83 87 87 78,9 
2005. 85 85 78 72 78 74 77 86 84 86 82 91 81,5 
2006. 87 86 79 76 69 79 68 75 79 78 80 78 77,8 
2007. 77 86 80 53 77 68 49 71 80 85 87 84 74,8 
2008. 82 78 75 75 75 76 70 65 79 85 88 92 78,3 
2009. 91 90 86 72 73 77 73 74 73 90 78 91 80,7 
2010. 93 91 81 81 80 84 83 75 80 89 77 87 83,4 
2011. 86 82 79 69 77 76 74 68 64 79 80 85 76,6 
Ср. 

вред. 85,8 83,3 77,1 72 72,7 73,6 70,3 69,8 76,9 83 82,2 85,9 77,7 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 
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3.3.3. Облачност и инсолација 

 

Облачност је величина видљивог неба покривеног облацима. Континенталност 

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

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

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

а најмања у августу ( 4,2 десетина ). Јесени су са нешто већом облачношћу од пролећа. 

Табела број 3. Облачност ( средње месечне и годишње вредности ) у Бору за 

период 2000. – 2011. године 

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

вред. 

2000. 7,1 5,8 6,3 6,8 4,1 2,8 3,6 1,7 5,8 6,7 6,4 6,2 5,3 
2001. 8,4 6,6 7 7,1 6,9 5,6 5,1 3,5 7,2 4,5 7,4 7,6 6,4 
2002. 6,7 5,5 5,8 7,2 5,6 5 5,8 6,9 5,7 6 7,5 8,2 6,3 
2003. 8 7 4,5 7 5,1 3,4 4,9 3,1 5,3 7,2 7,3 6,6 5,8 
2004. 7,8 6,7 6,8 7 6,6 5,6 4,5 4,6 5,5 5,8 7,9 7,3 6,3 
2005. 7,3 7,3 7 6,1 6,6 5 4,9 6,6 6,6 7,4 7,1 8,1 6,7 
2006. 6,7 7,5 7,9 7,1 5,8 5,5 4 5,5 4,9 5,3 6,4 5,6 6,0 
2007. 6,1 7,6 6,4 2,9 6,3 3,7 2,1 4,3 6,1 7,2 7,7 7,5 5,7 
2008. 6,4 5,5 6,7 6,8 4,6 4,9 4,6 2,9 6,3 5,1 7 7,8 5,7 
2009. 7,6 8,1 7,8 5,5 5,5 6 3 3,7 4,7 7,4 5,8 8,4 6,1 
2010. 8,3 8,7 6,9 6,6 7,2 6,1 4,5 3,6 5,9 7 5,5 7,2 6,5 
2011. 8,2 8,2 6,9 6,4 7,1 6,6 6 4,5 5 6,7 7,2 8,2 6,8 
Ср. 

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

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 
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С обзиром да облачност у нашој земљи опада ка истоку, а расте са висином, могло 

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

ка западу, на теренима са већом надморском висином. 

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

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

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

нешто дужим трајањем осунчавања од јесењих. 

Табела број 4. Осунчаност ( средње и годишње вредности )  у Бору за период 2000. 

– 2010. године 

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

вред. 

2000. 105,1 114,2 186,8 213 309,8 352,7 316,4 350,7 189 117,7 125,5 107,5 207,3 
2001. 48,2 115 139,8 153,8 188,9 219,7 287,6 301,3 169,9 207 70,9 71,9 164,5 
2002. 102,8 139,3 168,7 151,5 244,3 269,7 230,9 170,7 155,3 140,3 88,2 33 157,8 
2003. 53,4 78,5 210,5 146 262 319,8 261,2 323 175,7 111,1 74,1 97,9 176,1 
2004. 47,4 92,6 133,2 158,4 201,5 221,3 269,5 248,7 193,9 165,1 69,7 52,8 154,5 
2005. 69,1 72,7 127,7 170,4 192,2 264,1 256,3 173,7 138,5 111,6 105,9 29,8 142,6 
2006. 89,2 88,1 115,9 146,3 241,7 243 323,1 229 217,5 179,9 102,2 112,4 174,0 
2007. 117,1 73,9 146,1 308,6 229,3 307 375,3 262,3 170 103,1 81,8 74,8 187,4 
2008. 115,3 144,2 154,8 140,2 257 243,6 286,5 326 144,5 182,2 80,6 59,2 177,8 
2009. 60,2 52 100,9 197,2 253,7 235,7 324,8 278 198,2 107,2 117 37,4 163,5 
2010. 27,6 43,7 131,6 155,9 179,7 209,2 267,2 360,2 172,7 99,3 143,5 78,9 155,7 
Ср. 

вред. 75,9 92,2 146,9 176,4 232,7 262,3 290,8 274,8 175,0 138,5 96,3 68,7 169,2 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 

 

 

 



Географске промене у Борској котлини током друге половине XX века 
 

30 
 

3.3.4. Падавине 

 

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

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

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

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

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

Просечна дебљина снежног покривача износи 101.1 cm. 

Табела број 5. Средње месечне и годишње висине падавина у Бору  за период 2000. 

– 2011. године 

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

год. 

вред. 

Год. 

вис. 

пад. 

2000. 83,7 24,9 66,1 69,3 47 35,1 52,5 18 110,2 17,9 42,5 33,5 50,1 600,7 
2001. 38,5 56,5 65,9 79,6 65,1 138,5 16,2 11,2 180,9 19,5 41,3 22,9 61,3 736,1 
2002. 20,2 5,9 23 64,6 80,4 70,4 166,4 141,7 91,7 104,1 43,3 80,9 74,4 892,6 
2003. 60,9 43,2 15,7 91,7 80,7 57,7 87,6 9,8 82,1 144,3 41,9 43,5 63,3 759,1 
2004. 100,3 85,4 45,2 62,7 70,8 159,4 54,5 38,3 58,8 92,4 147,2 29,8 78,7 944,8 
2005. 67,9 69,3 51,8 71,7 102,7 42,7 137,3 164,6 88,6 78,5 46,3 102,9 85,4 1024,3 
2006. 56 66,6 67,5 93,2 62 201,2 67,6 109,5 40 23,8 65,1 53,3 75,5 905,8 
2007. 69,2 55,6 45,6 18 131,4 80,6 5,2 83,9 47,8 161,4 141,4 31,8 72,6 871,9 
2008. 56,9 14,6 68,5 105,1 33,2 84,6 52,5 38,4 130,3 54,5 47,2 177,6 71,9 863,4 
2009. 60,5 59,9 99 23,1 42,8 156,9 62,8 90,4 31,5 129,5 141,6 90,3 82,4 988,3 
2010. 80 88,2 36,2 106,7 139,7 125,9 58,3 47,4 90,1 139,9 29,4 82,6 85,4 1024,4 
2011. 25,4 52,4 38,9 29,1 63,7 41,1 200 18,3 31,6 41,9 8,9 38,9 49,2 590,2 

Ср. вред. 59,9 51,9 51,9 67,9 76,6 99,5 80,1 64,3 81,9 83,9 66,3 65,7 70,8 850,1 
 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 
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3.3.5. Ветрови 

 

За Борску котлину карактеристичне су велике годишње честине ветрова, које се 

могу објаснити припадношћу овог краја доминацији кошавског ветра. Читав овај крај  

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

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

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

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

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

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

ветар, који је равномерно распоређен. 

Иако су ветрови у овом крају доста чести, њихова јачина је најчешће мала до 

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

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

ветар, који је и најређи. 

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

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

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

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

а честина истих у јуну, северозападном ветру. 
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3.3.6. Особине микро климе Бора 

 

Већина рударских и индустријских насеља и региона има специфичну микро 

климу. Она се углавном карактерише повећаним степеном загађености ваздуха и 

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

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

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

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

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

норме присутне у ваздуху. 

Металуршки погони топионице, у којој се прерађује концентрат бакра емитује 

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

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

концентрацијма чак и када топионица не ради пуним капацитетом. 

Наведени и други загађивачи атмосфере над Бором и његовим окружењем, 

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

 

Хидролошка обележја Борске котлине условљене су начином постанка рељефа, 

његовом еволуцијом, геолошким саставом, климатским особеностима, педолошким 

саставом тла и вегетацијом. На територији општине Бор постоје различити хидрографски 

објекти који имају велики значај за развој низа делатности. Већина потока и река припада 

сливу Тимока и одликује се неуједначеним водостајима и малим протицајима. Подземне 

воде, врела, извори, површински речни токови, реке понорнице, термоминерални извори, 

Борско језеро, сви заједно дају околини Бора препознатљиве карактеристике.  

 

3.4.1. Извори и врела 

 

За простране терене Кучаја, Дубашнице, Великог Крша, Малог Крша и Стола, 

изграђени од кречњака, који припадају макроводопропустљивим стенама, њихова основна 

хидрографска одлика је безводност на површини и обиље воде у системима подземних 

пукотина и канала, који на местима где их пресеца топографска површина дају воду 

повременим, периодским и сталним изворима и врелима. Посебно је карактеристично да 

се на изразито безводној површи Дубашнице, дуж њеног западног обода јављају понори, а 

у источном подножју слабија и јача периодска и стална врела.  

Вода која нестаје у понору Војала, појављује се на Великом Бељевском врелу и 

Малом Бељевском врелу, истичући из кратхих пећиница. Поред ових постоје још три 

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

врелима испод Лазареве пећине, ка којима се стиче и вода из понора Микуљске реке. 
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Од групе Бељевских врела, водом су издашнија Злотска врела. Од воде ових врела 

постаје Злотска река, која је сталан водени ток и припада сливу Тимока. Део воде 

Злотских врела користи се за побољшање водног биланса Борског језера, у које се уводи 

системом цеви и канала.  

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

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

Бела Река, која се користе за потребе водоснабдевања Бора.  

 

3.4.2. Термоминерални извори 

 

Некадашња вулканска активност и сложен геолошки састав терена, условили су 

појаву термоминералних вода. Од посебног су значаја термоминералне воде Брестовачке и 

Шарбановачке бање. Извора лековите воде највише има у приобалном појасу потока 

Пујице, притоке Брестовачке реке. Брестовачка бања има десет извора термоминералне 

воде, мале су издашности, али имају богат и разноврстан хемијски састав, а температура 

им је од 32 до 41 ºС . 

Термичке и хемијске карактеристике воде Брестовачке бање погодују лечењу 

обољења мишића, костију, зглобова, коже, последица повреда, опште исцрпљености 

организма и рехабилитације после болничког лечења. 
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3.4.3. Реке и потоци 

 

Од потока и река најзначајније су: Злотска река, Лазарева река, Брестовачка река, 

Кривељска река, Борска река итд. 

Међу воденим токовима истиче се Злотска река, чији део воде посебно изграђеним 

системом канала и тунела, преведен у Борско језеро ради поправљања његовог водног 

биланса. На овај начин је извршена вештачка пиратерија, али све у сливу Црног Тимока. 

Воде Злотске реке спадају у чистије воде на територији Тимочке крајине, тако да је она 

веома погодна за излете, шетње, пецање, а због чистоће воде има и ракова. Злотска река је 

дугачка 16,5 km. Узводно од Злота из правца запад - исток скреће на југ, протиче поред 

села Сумраковац и наспрам села Савинац улива се у Црни Тимок на надморској висини од 

184 m. Површина слива Злотске реке је 314 km2. У рано пролеће, у време отапања снега и 

обилнијих киша, Злотској реци притиче и вода Лазареве реке, чији најнизводнији део 

долине представља дугачка и морфолошки интересантна кањонска долина усечена између 

Малиника на југу и Стобора на северу. Усекла ју је десна притока Злотске реке, Демизлок. 

Дугачка је 7 km, дубока до 350 m, местимично широка само 7 m, по чему представља 

најужу кањонску долину у Источној Србији. Сличних одлика, али мањих димензија, је и 

кањонска долина Микуљске реке, леве притоке Лазареве реке. Кањонска долина 

Микуљске реке, интересантна је понорница, дугачка је 1,5 km и дубока 70 - 100 m. 

 

Слика бр. 6.  Кањонска долина Лазареве реке 

Извор: http://www.discoversoutheastserbia.com 

http://www.discoversoutheastserbia.com/
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Борско језеро је настало 1959. године, преграђивањем Брестовачке реке. Налази се 

на око 16 km од Бора. Највећа висина језера при његовом највећем водостају износи 438 

m, а површина језера је 30 ha. За повећање водног биланса језера, у његов басен је уведена 

извесна количина воде из слива Злотске реке. Његова вода се користи за потребе рудника. 

Оно је такође привлачно за туристе.  

 

Слика бр. 7. Борско језеро 

Извор: http://www.bor030.net/www3/borsko-jezero 

 

У Црни Tимок, на територији општине Бор, уливају се 14 km дугачка Јасенова 

река, која протиче кроз Шарбановац, Пундилов поток, дугачак 7 km и Бањска река, која 

протиче кроз Брестовачку бању (по њој се назива и Бањски поток), Брестовац (по овом 

селу се назива и Брестовачка река) и Метовницу.  

На територији општине Бор, истичу се још Равна река са Лучком ( дугачка 17 km ), 

поток Сурдуп ( 8 km ), Кривљска река ( 28 km ) и Слатина или Борски поток ( 16 km ). Од 

ових токова, који се спајају низводно од села Слатина и узводно од Рготине, настаје Црна 

река, која се улива у Тимок недалеко од Вражогрица. ( Станковић С., 1993. ) 

 

 

 

http://www.bor030.net/www3/borsko-jezero
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3.5. ПЕДОЛОШКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

Педолошки покривач Борске котлине доста је хетероген, с обзиром на различите 

чиниоце образовања земљишта (геолошка подлога, климатске карактеристике, рељеф, 

хидрографија, утицај човека). Свако издвојено земљиште има морфолошке, физичке, 

хемијске и биолошке особине, као и одређену производну способност.  

То су: 1. смоница са разним подтиповима, генетички везана за неогене седименте и 

андезит, 2. кисело - смеђе земљиште, образовано на андезиту, граниту, габру, шкриљцима 

и другим силикатним подлогама, 3. рендзини и смеђе земљиште на кречњацима и 4. 

наносна земљишта дуж речних водотока и на нагибима. Сва ова земљишта заузимају 

издвојене делове Бора, налазе се на различитим надморским висинама, у неједнаким 

климатским зонама и разликују се морфолошки, по начину искоришћавања и значајем за 

пољопривреду и шумарство.  

 

3.5.1. Смонице и њени подтипови 

 

Смоница је најважније земљиште за пољопривреду околине Бора. Она преовлађује 

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

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

смоница заузима заравњене и брежуљкасте пределе, на надморској висини од 260 – 400 m.  

Смоница је веома распрострањен тип земљишта, који се одликује знатном дубином 

и великим садржајем глиновитих честица, у подлози има неогене седименте, али се среће 

и на андезиту. Због оваквог састава је тешка за обраду и већином је црвене боје. За време 

киша је тешка и лепљива, док током летњих и јесењих месеци постаје сува и испуцала. 

 Смоница на територији Борске котлине припада групи плодних и полуплодних 

земљишта и погодује узгоју пшенице, кукуруза, јабука и шљива.  
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3.5.2. Кисело - смеђе земљиште на разним подлогама 

 

Други тип земљишта је кисело – смеђе земљиште, које се јавља на педолошком 

супстрату изграђеном од гранита, андезита, габра и шкриљаца. Ово земљиште је 

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

Црног Врха. Налази се већином на нагибима, или на гребенима, између разних потока и 

речица. Спада у плитко или средње дубоко земљиште ( 20 – 50 cm ), има жиловаст састав 

и смеђу боју. Образовано је под шумом, али је на многим теренима шума искрчена, а 

земљиште преведено и њиве, ливаде и пашњаке. Производна вредност овог земљишта је 

знатно мања од смонице. Земљиште је добро за шуму и ливаде, а знатно мање за њивске 

културе. На овом земљишту пшеница, овас, пасуљ и неке друге културе извесних година 

дају добре приносе. 

 

3.5.3. Земљиште на кречњаку 

 

На кречњаку око Злотске пећине, Великог крша и на другим теренима срећу се: 1. 

плитка црна рендзина на пашњацима, 2. смеђе земљиште, већином плитко и неутралне 

реакције, под  шумом и 3. голи крш без земљишта и вегетације. Производна вредност 

земљишта на кречњаку је смањена у односу на смеђе земљиште на андезиту и другим 

седиментним стенама. Ово долази отуда што је земљиште плитко, има мању моћ 

акумулације воде и налази се на непропустљивој подлози. То су разлози да на овом 

земљишту има мало њива. 
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3.5.4. Наносна земљишта дуж река и на нагибима 

 

Све долине дуж река и потока на терену шире околине Бора су мање више узане и 

вода у њима тече брзо. То је разлог да се среће мало наносног земљишта, а и тамо где га 

има преовлађује груб састав. Наносно земљиште се среће дуж Црног Тимока, Злотске 

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

 

3.5.5. Загађена земљишта у околини Бора 

 

Посебан педолошки проблем представља стална деградација земљишта у ближој и 

даљој околини Бора. Основни узрочник су индустријски гасови који садрже извесне 

киселе и сумпоровите честице. Заједно са овим јавља се и све развијенија водна ерозија, а 

има и појава да су некадашње обрадиве површине засуте јаловином или нестале под 

рударским коповима. Истовремено, ширење насеља и објеката комуналне инфраструктуре 

преко обрадивих површина, значи њихов трајан губитак. Загађени су сви типови 

земљишта, а посебно они у непосредној близини Бора. 

Последњим детаљним испитивањима на терену регистрована је загађена површина 

од 23.750 ha. Знатна површина овог земљишта односи се на смоницу као најплодније 

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

правцу Кривеља и Беле Реке. Мало оштећене површине налазе се у периферном делу 

Борског простора где дим негативно не утиче на земљиште. Подизањем високих димњака 

зона оштећења је проширена, тако да се утицаји дима повремено запажа код Језера, у 

атару Метовнице, а повремено чак код Горњана. У овој зони врши се појачано 

укисељавање земљишта. Приноси су смањени, мада не у оној мери као у зонама средњег и 

великог оштећења. ( Група аутора, 1975. ) 
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3.6. БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 

Географски положај, сложене климатске прилике и разноврсност геолошке 

подлоге, условиле су богатсво и разноврсност биљног покривача у Србији. У новије 

време, развојем пољопривреде и сточарства, наглом индустријализацијом и урбанизацијом 

многих крајева, природа Србије трпи негативне промене. 

На равничарској, субпланинској и планинској територији Борске котлине спајају се 

и прожимају три биогеографска региона, означена као средњоевропски, макронезијско - 

медитерански и понтско - јужносибирски. 

У непосредној околини Бора веће површине се налазе под културама зељастих и 

дрвенастих биљних врста. У широј околини најчешће су букове и храстове шуме, док су 

од четинара заступљене само јела - на Ртњу, црни бор и јела – у околини Злота, глува 

смрека – на Столу и Великом Кршу и тиса – на Штрпцу. Врхови кречњачких масива су 

већином голи, или обрасли пашњацима, шибљаком јоргована, или шикаром грабића, руја 

и других више - мање термофилних дрвенастих врста. 

У културама се од зељастих биљака претежно гаји кукуруз и пшеница, а од 

дрвенастих најчешће се налази багрем. 

 За ниже шумске појасеве околине Бора, карактеристична је заједница храста 

сладуна и цера. Веће површине предела око Бора покрива ниска крашка шума 

субмедитеранске врсте грабића. Најчешћа је ниска шума грабића и јоргована, као и шума 

грабића са мечјом леском, која је углавном реликтног карактера, јер се у њој среће већи 

број врста терцијарне старости. Посебан печат природи овог краја даје мезијска врста 

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

Јоргован је удружен са већим бројем жбунастих и зељастих, субмедитеранског, 

медитеранског, мезијског, карпатског и степског карактера. 
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Најочуваније и најзначајније шуме у околини Бора јесу букове шуме. Оне су 

заступљене у нижем планиснком региону, на кречњаку, или силикатној подлози, а јављају 

се као чисте, или помешане са другим дрвећем. Веома интересантна је заједница букве и 

мечје леске, која се јавља на кречњачким теренима брдског појаса, у знатном делу источне 

Србије. 

Када се на то дода травната вегетација пашњака и ливада и десетине биљака које 

човек узгаја за своје потребе, које иако угрожено индустријским гасовима, ерозијом 

земљишта, ширењем насеља, изградњом викенд кућа и уређивањем објеката комуналне 

инфраструктуре, увиђа се флористичко богатство околине Бора. 

Индустријски објекти, насеља и саобраћајноце условиле су значајне промене врсте 

и броја дивљачи на територији општине Бор. У пространим шумама живи срна. У буковим 

и храстовим шумама дивља свиња. Лисица има на целој територији и бројније су од  

вукова. Зечева има на ободима шума. Од птица има јаребица, препелица, јастреб, сова, а у 

Лазаревој долини орлова. Готово све врсте сисара и птица бројно су смањене до 

биолошког минимума, а некима прети опасност потпуног нестанка. Лов је сведен на 

минимум. За ловни туризам уређује се Дубашница. На Борском језеру и Тимоку могућ је 

развој спортског риболова.  

Од проређених врста у знатној мери је вук, срне, јаребице, јаребице камењарке, 

љештарке, све врсте сова, обе куне и видре. Као непосредно угрожене врсте које треба 

подвргнути активном заштитном режиму сматрамо: љештарку, јаребицу камењарку, сурог 

орла, велику ушару, малу ушару, куну златицу, куну белицу и видру. У категорију ретких 

врста треба сврстати дивокозе и јелене, који су у новије време унети у ловишта ове 

области. ( Група аутора, 1975. ) 
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4. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА 

 

4.1. СТАНОВНИШТВО 

 

Територија данашње Борске котлине и простор у непосредном окружењу давно је 

насељен. Континуитет живота и рада људи из праисторије, историјског периода, до наших 

дана, одликује се богатством и разноврсношћу догађаја и промена.  

 

4.1.1. Порекло становништва 

 

Борска котлина се још за време праисторије спомиње као место ископавања руде 

метала.  Праисторијски боравак људи био је условљен како погодношћу климатских 

услова и богатством животних потреба у слободној природи, тако и постојањем руде 

бакра. Још у првој половини петог миленијума спомиње се локалитет Рудна Глава, као 

најважније средиште ране металургије бакра.  

Људске заједнице се интензивније насељавају у овим крајевима тек од времена 

ширег коришћења рудног богатства, од времена које је по употреби бакра добило назив 

бакарно доба или енеолит. Налази из старијег периода, из палеолитског и неолитског доба, 

недостају, мада постоји могућност да се открију и налазишта, насеља или некрополе и из 

ових раздобља праисторије. 

Историјат археолошких истраживања у праисторији, може се поделити на два 

периода: период  до 1965. године и на период од 1965. године па даље, односно период 

пре и после првих већих истраживања праисторијске културе која су започета у Злотској 

пећини, да би се касније наставила и на другим праисторијским налазиштима. ( Група 

аутора, 1973. ) 
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На његовом тлу се додирују и мешају утицаји с подручја Тракије, из јужних 

карпатских области ( југозападне Румуније ), из Панонске низије или из нашег 

Поморавља. Они се рефлектују у формирању специфичне материјалне културе, у мешању 

различитих стилских карактеристика, што се нарочито осећа на керамици. 

Најстарији за сада утврђени археолошки налази из Бора и из његове околине 

припадају крају винчанске културе, њеној млађој фази која се назива винчанско – 

плочничка. То су стари и недовољно проверени подаци, који се с резервом помињу. 

Старији подаци, с краја прошлог и почетка овог века, тичу се налаза из Бора, из старих 

рудокопа – Тилва Рош, из Рготине и са још неких налазишта. Сигурније податке о 

егзистенцији носилаца винчанске културе пружају најновија истраживања за сада 

најстаријег рудокопа не само на подручју Бора већ и у југоисточној Европи уопште. То су 

радови код Рудне Главе, где су откривени керамички налази који припадају млађој 

винчанској култури. 

Више података о типу праисторијских насеља и о њиховој материјалној култури на 

подручју Бора имамо из једне типичне бакранодобне културе која је позната као Салкуца ( 

Salcuta ) – култура према истоименом налазишту у Румунији. У току археолошких радова 

у Злотској пећини, а касније и код Кривеља откривена су насeља ове групе с врло богатим 

остацима материјалне културе. 

Археолошки локалитет Злотске пећине ( Лазареве пећине ) је насеље скривено у 

кречњачким литицама Лазареве долине. Дуготрајно станиште људи, препознатљиво по 

огњиштима, колибама и радним просторијама, као и предметима од камена, кости, земље 

и бакра, јасно указује да је насеље у пећини представљало својеврстан занатски центар. 

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

пећини, било на отвореном простору са наглашеном стратешком функцијом, насеље од 

прућа, које је било облепљено блатом. На овим просторима откривена су огњишта, остаци 

кућа, удубљења за топљење бакра, керамичке шоље, пехари итд. Посебно се истичу 

женске фигуре које су стилизованог лица и наглашених кукова, те указују на рађање, 

плодност и богатство. Реч је о становништву које се бавило земљорадњом, те му је 

плодност жене, њиве и стоке била преко потребна за одржавање живота. 
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На прелазу из старе у нову еру, овим просторима владали су Римљани. Римско 

рударство и металургија били су веома развијени. Великом и војнички јаком царству, 

требала је велика количина бакра и злата. Тога је у околини Бора одувек било. Поред 

трагова материјалне културе, назив села Рготина, изведен од римског Argentares, 

потврђује бурну прошлост, коју потенцира близина Гамзиграда, римског седишта Felix 

Romuliana, непоновљивог на ширим просторима. 

Касније, у средњем веку, територија Борске котлине била је у саставу државе цара 

Душана, који се веома интересовао за рударство. После Никопољске битке 1436. године 

оснива се видински санџак, којим су, као и целом поробњеном Србијом, управљали 

Турци, ангажујући велики број људи на заштити граница према суседима са којима су 

често ратовали. Из тог периода потичу записи из села Слатина, Бучје, Бела Река и Лука. 

Нешто касније помињу се Кривељ, Златина ( Слатина ), као и манастир Свети Арханђел 

код Злота. На ширем подручју Бора утврђене су, на основу материјалних остатака и 

писаних извора, следеће средњовековне тврђаве: код села Злота, име није познато, Петрус 

или Петруш, Латинград и Милош – кула. По освајању ових области Турци ће напустити 

ове тврђаве и ставити своје посаде у знатно удаљеније градове, тачније у Бању ( Сокоград 

или Соколац тј. код Сокобање ) и Сврљиг: 1524. године биће изграђен Фетхислам ( 

Кладово ), а ради заштите царских добара од хајдука, саграђена је, средином 16 века и 

паланка Кучајна код Кучева. На рударство које је и даље веома важно указују топоними 

Златица, Златина и Злот. У време честих ратова између Турске и Аустрије крајем 

седамнаестог века, Бор и сва насеља у његовој општини била су у саставу Тимочке 

Крајине. Због тешких услова живота, знатан део становништва иселио се у друге крајеве. 

На географској карти Фридриха Епшелвица из 1718. године уцртани су Бор, Кривељ, 

Лука, Слатина, Бучје и Злот. ( Група аутора, 1973. ) 
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Након Пожаревачког мира 1718. године, Бор је потпао под власт Аустрије и био у 

њеном саставу све до 1739. године, када се поново успоставља власт Турака. После борби 

у Првом српском устанку и напада Хајдук Вељка Петровића, слободу је извојевао 

Миленко Стојковић. Године 1833. после ослобођења, територија општине Бор је 

припојена Србији. Од тада у овим крајевима почиње културно – социјални живот 

мештана. Отварају се школе, повећава се трговина, развија се занатство и почиње 

експлоатација руде бакра. ( Станковић С., 1988. ) 

Почетком  Првог светског рата, Бор освајају Бугари и под њиховом је влашћу све 

до 1918. године када га ослобађају Французи. После Првог светског рата, све до 1940. 

године, Борски рудник је остао власништво француског капитала. Производња у Борском 

руднику у време од 1916. до 1918. године обављана је редовно, а 1917. година сматра се 

рекордном у погледу количине извађене и претопљене руде. ( Група аутора, 1973. ) 

После Првог светског рата извоз бакра је добио велики привредни значај за 

Југославију. У почетку је извожена бакарна руда, да би касније све више био извожен 

сирови бакар, а када је пред Други светски рат прорадила електролиза у Бору, почео је 

извоз рафинисаног бакра, али у незнатним количинама. По учешћу у укупној вредности 

извоза Југославије пре рата, бакар је долазио на друго место, док је на првом био извоз 

дрвета. 

Целокупна привреда Бора и његове околине била је у периоду између два светска 

рата подређена овој великој индустрији. У неким привредним гранама ова подређеност 

имала је позитивне резултате, али су неке гране трпеле и штету. То је нарочито случај са 

земљорадњом. У периоду од 1919. до 1940. године, Бор и његова околина били су типичан 

пример индустријом угожене човекове приодне средине. 

 Пошто нису била угражена постројења за хватање и прераду сумпорног гаса из 

борске топионице, он је одлазио у ваздух и уништавао биљни свет у ближој околини. Гас 

је такође штетно деловао на људе и животиње, што је доводило више пута до оштрих 

сукоба између становника околних села и Француских компанија. 
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Важно је напоменути да је производња бакра у Бору расла и за време светске 

економске кризе од 1929. до 1934. године, иако је цена бакра све више падала. У исто 

време производња бакра у свету постала је нерентабилна. Многи европски рудници 

обуставили су производњу, а преостали су радили смањеним капацитетом, јер је 

производна цена бакра била већа од продајне. Борски рудник је и поред падања цене, 

захваљујући богатству своје руде и у току економске кризе радио са добитком. Ипак је пад 

цена бакра на светском тржишту оштетио целу југословенску привреду за 2,1 милијарде 

динара. 

Са завршетком Првог светског рата нису престали покушаји Немачке да се домогне 

налазишта бакарне руде у источној Србији, у околини Бора и Злота. Куповином борских 

акција, немачка компанија, није постала власник Борског рудника, већ акционар 

Француске компаније борских рудника, која је и даље постојала, с тим што је нем,ачка 

групација после добијања већине акција добила одлучујући утицај у њој, иако још није 

постала власник борских акција. Хитлер је посебно нагласио да немачке трупе треба што 

пре да стигну до важних рудокопа олова, бакра, цинка, сребра, итд. Међутим, Немци нису 

успели да заштите Борски рудник, који је по наређењу команде југословенске војске 

миниран и порушен ноћу 1941. године, да не би припао Немцима. Међутим 1941. године 

Немци заузимају Бор и настављају експлоатацију бакра, сребра и злата. Мештани околних 

села терани су присилно на рад у руднику. Отпор Немцима пружили су локални 

комунисти. Октобра 1944. године Бор и његова околина су ослобођени. Статус града Бор 

добија 30. марта 1947. године, када је имао нешто више од 5 хиљада домаћинстава са 11 

хиљада становника. Брзо је растао, јер је као рударски и индустријски центар, привлачио 

људе из свих делова наше земље. 
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4.1.2. Број становника 

 

Бор и његова општина ослобођени су 3. oктобра 1944. године. Статус града Бор 

добија 30. марта 1947. године, када је имао нешто више од 5 хиљада домаћинстава са 11 

хиљада становника. 

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

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

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

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

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

општини живело 58 817 становника. 

 

Табела број 6.  Кретање броја становника општине Бор и градског насеља за 

период од 1948. – 2011. године 

Година 1948. 1951. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Општина 

Бор 
34 831 38 668 43 448 52 842 56 486 59 900 55 817 48 615 

Град Бор 11 103 14 533 18 816 29 418 35 591 40 668 40 342 33 328 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

 

 



Географске промене у Борској котлини током друге половине XX века 
 

48 
 

На основу табеле можемо да закључимо да је општина Бор у периоду од 1948. – 

1991. године бележила континуирани пораст броја становника. Највећи пораст броја 

становника бележи се у периоду од 1961. – 1971. године. Овако велики пораст броја 

становника у овом периоду је брз економски развој ове општине, која је као јак рударски и 

индустријски центар привукла људе из свих делова наше земље. 

Пад производње рудника 90- их година и опште лоше стање привреде општине и 

окружења, знатно је утицало на смањење стопе наталитета и повећање стопе миграције 

становништва. 

 

4.1.3. Број и величина домаћинстава 

 

Домаћинства су најмање социо – економске скупине људи. То су сложене 

статистичке јединице које представљају скупове лица која обично живе заједно у истом 

дому. Величина домаћинстава и начини привређивања последица су и одраз читавог низа 

демографских и социо – економских особина неке популације. 

Међу првим подацима о броју домаћинстава налазимо у пописима из 1844. и 1846. 

године, када је Бор имао 58 кућа, Брестовац 184, Горњане 192, Доња Бела Река 106, Злот 

364, Кривељ 137, Лука 121, Метовница 102, Оштрељ 94, Слатина 195, Танда 66, Топла 27 

и Шарбановац 139 кућа. 

На почетку свог постојања град Бор је имао 5 225 домаћинстава. Са развојем града 

долази до прилива становништва, а самим тим и до повећања броја домаћинстава. 
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Табела број 7.  Број домаћинстава општине Бор за период 1948. – 2011. године 

Назив 

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

Општина 

Бор 
10 659 11 410 12 997 16 177 16 878 18 758 19 318 16 764 

Бор 5 225 5 902 6 956 10 277 11 361 13 392 14 199 12 120 

Брестовац 496 503 635 614 625 925 981 934 

Бучје 216 209 226 224 205 191 182 162 

Горњане 482 481 505 491 473 423 369 309 

Доња Бела 

Река 
346 342 383 333 290 279 258 228 

Злот 1 194 1 275 1 360 1 354 1 323 1 203 1 138 1 005 

Кривељ 630 627 719 790 588 511 472 392 

Лука 264 257 255 233 215 191 175 157 

Метовница 450 463 479 434 427 393 368 342 

Оштрељ 184 185 199 227 218 208 197 172 

Слатина 334 327 430 333 317 288 264 308 

Танда 158 156 162 168 158 138 121 120 

Топла 59 58 59 55 51 43 33 29 

Шарбановац 621 625 629 644 627 573 561 486 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

Упоредним прегледом пописа домаћинстава, у периоду од 1948. до 2002. године 

може се закључити да се њихов број константно повећавао, да би се у периоду између 

1961. и 1971. године забележио драстичан пораст од 3 180 домова за само десет година, 

као последица привредног развоја. 
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 У 2011. години је дошло до смањења броја домаћинстава, како у градском, тако и у 

сеоским насељима општине Бор. Узроке треба тражити у самој привлачности градске зоне 

због развијеног рударства, индустрије и побољшања услова живљења као и урбанизације 

и модернизације града. Све ово постало је привлачно сеоском становништву, где се број 

домаћинстава константно смањује. 

Табела број 8. Просечан број становника по једном домаћинству за период 1948. – 

2002. године 

Назив 

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

Општина 

Бор 
3,27 3,39 3,34 3,27 3,35 3,19 2,96 

Бор 2,12 2,46 2,71 2,86 3,13 3,04 2,84 

Брестовац 4,14 4,21 3,70 3,58 3,39 3,39 3,10 

Бучје 4,48 4,84 4,69 4,63 4,73 4,13 3,72 

Горњане 4,28 4,42 4,14 3,82 3,60 3,42 3,02 

Доња Бела 

Река 
3,78 3,85 3,54 3,80 3,99 3,76 3,23 

Злот 4,58 4,44 4,07 3,86 3,72 3,56 3,37 

Кривељ 4,53 4,37 3,97 3,97 3,45 3,10 2,84 

Лука 4,10 4,25 4,01 4,02 3,95 3,68 3,55 

Метовница 4,45 4,51 4,51 4,58 4,20 3,99 3,76 

Оштрељ  4,61 4,62 4,58 4,01 4,07 3,84 3,40 

Слатина 4,04 4,22 3,63 3,98 3,95 3,88 3,62 

Танда 4,43 4,44 4,43 3,57 3,59 3,20 2,89 

Топла 4,15 4,59 4,19 4,35 4,14 3,58 3,15 

Шарбановац 4,50 4,45 4,38 4,17 3,89 3,77 3,34 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 
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 За период од 1948. до 2002. године, можемо приметити константан пад просечног 

броја чланова домаћинства уз благе варијације у самом граду и то 1953. и 1981. године 

када је дошло до благог пораста, док је у сеоским насељима уочљив поменути константан 

просечан пад. Ово је проузроковано смањењем наталитета, као и броја становника и 

домова. Број чланова од 2,84 у самом граду нам указује да је изражена депопулација. Што 

се не може рећи за сеоска насеља у којима је број чланова домаћинства задовољавајућ и то 

3,02 у Горњану до 3,76 у Метовници, осим у Танди 2,89 и Кривељу 2,84. 

 

4.1.4. Структура становништва према старости и полу 

 

Табела број 9. Структура становништва према полу у општини Бор у периоду 

2002. - 2011. годинe 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

Према попису из 2011. године у општини Бор је живело 48 615 становника. Од тога 

23 871 мушкарац и 24 744 жена, што значи да је број мушког и женског становништва 

скоро изједначен. Ако посматрамо 2002. годину у општини Бор је живело 55 817 

становника, од тога 27 501 мушкарац и 28 316 жена, можемо констатовати да је дошло до 

промене у полној структури становништва и да се тај број знатно смањио у односу на 

2011. годину. 

 

Година Укупно Мушко Женско 

2002. 55 817 27 501 28 316 

2011. 48 615 23 871 24 744 
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Табела број 10. Структура становништва према старости у општини Бор у 

периоду 2002. – 2011. година 

Година старости Бр. становника 2002. год Бр. становника 2011. год 

0 – 4 2 554 1 983 

5 – 9 3 030 2 323 

10 – 14 3 395 2 420 

15 – 19 3 785 2 929 

20 – 24 3 665 3 069 

25 – 29 3 708 3 041 

30 – 34 3 596 2 911 

35 – 39 3 762 3 256 

40 – 44 4 398 3 245 

45 – 49 4 766 3 465 

50 – 54 4 782 4 014 

55 – 59 3 217 4 213 

60 – 64 3 088 3 847 

65 – 69 3 038 2 469 

70 – 74 2 481 2 185 

75 – 79 1 439 1 810 

80 и више 838 1 435 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

Посматрајући промене у броју становника по појединим старосним групама у 

периоду 2002. – 2011. године, уочава се процес старења становништва, па је тако 

становништва старости између 55 – 64 година, као и становништво старости изнад 75 

година, повећало учешће у укупној популацији са 8 582 на 11 305 становника, док се 

учешће младог становништва смањује. Све то указује на процес старења становништва 

општине Бор. 
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4.1.5. Етничка структура становништва 

Табела број 11. Етничка структура становништва општине Бор у 2011. години 

Национална 

припадност 
Укупно Мушко Женско 

Срби 35 435 17 273 18 162 

Власи 6 701 3 356 3 345 

Роми 1 758 891 867 

Македонци 429 215 214 

Румуни 293 145 148 

Албанци 113 56 57 

Црногорци 96 53 43 

Југословени 87 48 39 

Хрвати 79 28 51 

Муслимани 61 35 26 

Бугари 60 37 23 

Словенци 47 18 29 

Мађари 24 11 13 

Руси 19 4 15 

Немци 17 9 8 

Бошњаци 13 8 5 

Словаци 12 5 7 

Горанци 4 1 3 

Украјинци 4 / 4 

Буњевци 1 / 1 

Русини 1 / 1 

Остали 185 103 82 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 
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Бор је мултиетничка општина. Националну структуру становништва чине 21 

нација, од чега највише Срби ( 72,9 % ), затим Власи ( 13,8 % ), Роми ( 3,6 % ), Македонци 

( 0,9 % ), Румуни ( 0,6 % ), Албанци ( 0,2% ), Црногорци ( 0,2% ), док је учешће осталих 

националних и етничких групација маргинално. Може се говорити о нешто већем уделу 

женског становништва, код готово свих народа. 

 

4.1.6. Образовна структура становништва 

 

 Образовна структура и степен писмености одређене популције је важна за њен 

прогресивни развој, па се у сваком напредном друштву поклања пажња образовању и 

васпитању. За привредни и друштвени развој општине Бор од посебног су значаја 

образовна и квалификациона структура њеног становништва. Наслеђена из прошлости, 

неписменост је готово у потпуности искорењена, иако је 1953. године регистровано скоро 

30 % неписмених, а 1971. године упола мање. ( Станковић С., 1993. ) 

 Табела број 12. Структура становништва старијег од 15 година према полу, 

школској спреми и писмености у 2002. години 

Општина Бор 2002. година 

Неписмених 1 512 

Без школске спреме 2 385 

1 – 3 разреда основне школе 635 

4 -7 разреда основне школе 7 237 

Основно образовање 11 909 

Средње образовање 16 624 

Више образовање 1 595 

Високо образовање 2 564 

Непознато 3 889 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 
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Од укупног боја становништва општине Бор регистрованих 1981. године ( 56 486 ), 

оних старих 10 и више година било је 48 382. Међу њима је било 4 899 неписмених, или 

10,1 %. Становништва старог 15 и више година исте године било је 44 733. Од тога је без 

школе било 5 442, са 1 до 3 разреда основне школе 1 064, са 4 до 7 разреда основне школе 

15 638 и комплетном основном школом 8 372. Средње образовање имао је 11 731 

становник општине, више 1 087 и високо 1 369. ( Станковић С., 1993. ) Поређења ради, 

подаци из 2002. године показују напредак у овом сегменту. Становништва старијег од 15 

година и више има 46 838, од чега је без школе 2 385. Са 1 до 3 разреда основне школе 

635, а 4 до 7 разреда основне школе 7 237 и комплетном основном школом 11 909. Све је 

већи број становништва са средњим образовањем, а такође је и све више стручњака који 

су дипломирали на некој вишој школи 1 595 или факултету 2 564. Они се углавном 

запошљавају и раде у Бору. Овај процес је посебно карактеристичан за период после 

оснивања Рударско – металуршког факултета у Бору, који је временом преименован у 

Технолошки факултет. 

 

4.1.7. Социо - економска структура становништва 

 

Табела број 13. Економска структура становништва 

 

Општина Бор 2002. година 

Укупно 55 817 

Активно становништво 25 292 

Лица са личним приходима 11 158 

Издржавана лица 19 252 
Извор: Републички завод за статистику, Београд 
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Општина Бор је 2002. године имала 25 292 активних лица, 11 158 лица са личним 

приходима и 19 251 издржаваних лица. Због лоше економске ситуације на територији 

општине Бор, радно способно становништво се смањило у периоду 1991. – 2002. године, 

као и број запослених. 

 

Табела број 14. Активно становништво према делатности 

Год. 1991. 2002. 

Производња 7 471 6 622 

Пољопр., лов и шумарство 4 284 1 807 

Рударство 4 280 3 404 

Грађевинарство 1 881 334 

Трговина 1 842 1 671 

Туризам и угоститељство 882 628 

Саобраћај 884 872 

Финансије 480 802 

 

Извор: Републички завод за статистику, Београд 

 

 Године 2002. у општини Бор је у производњи радило 6 622 радника, у рударству 3 

404 радника. На трећем месту је пољопривреда која је развијена у околним селима. У 

периоду 1991. – 2002. године дошло је до највећег смањења запослености у 

пољопривреди, рударству, производњи и грађевинарству. 
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4.2. ПРИВРЕДА 

 

Привреда Борске котлине је моноструктурна, с обзиром да се досадашњи развој 

базирао на развоју рударства и металургије. Застарела технологија и пад цене бакра на 

светском тржишту, мали проценат бакра у самој руди и изолација наше земље до 2000. 

године, довели су до битног смањења производње, повећања незапослености, пад 

стандарда и куповне моћи становништва.  

У укупној структури националног дохотка оствареног у Борској котлини највећи 

удео чини прерађивачка индустрија ( 27% ) , затим трговина ( 25% ), пољопривреда ( 14% 

), саобраћај и везе ( 14% ), остале делатности ( 20% ). Међутим, основу привредних 

активности у Борској котлини чини Рударско - топионичарски басен Бор, обзиром да 

остварује укупно највеће учешће у бруто друштвеном производу и упошљава готово 25% 

радно активног становништва на територији општине. 

 

4.2.1. Пољопривреда 

 

Територија општине Бор захвата 13 сеоских и једно градско насеље. Иако 

територија коју захватају ова насеља не представља изразито пољопривредно подручје, 

према условима за развој ове делатности на њој се јасно издвајају два рејона: планинско 

побрђе са долином Црног Тимока и планински рејон. 

Од укупне површине општинске територије ( 85 917 ha ) на рејон планинског 

побрђа отпада 33 %, а на планински рејон око 67%. За пољопривредну производњу 

повољнији је рејон планинског побрђа, па се уз сточарску производњу интензивније 

развија ратарство. ( Група аутора, 1975. ) 
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У планинском рејону основна пољопривредна грана је сточарство, а ратарство је 

подређено производњи сточне хране. Услови за развој пољопривреде су доста неповољни 

и због великог загађења воде, ваздуха и земљишта. У оквиру пољопривредног земљишта 

преовладавају оранице и ливаде. Нижи долински и котлински делови терена су под 

житарицама и повртарским културама. Насади винове лозе и воћа су ретки. Ливаде су 

бујне и великог економског значаја, јер омогућавају развој сточарства. Уз то спречавају 

ерозију земљишта и погодују развоју пчелартстава.  

Сточарску производњу у предратном периоду карактерисала је заступљеност 

примитивних раса и сојева са врло ниским производним својствима. Села данашње 

општине Бор су из Другог светског рата изашла порушена, осиромашена и заостала. Било 

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

а била је и несташица семена и другог репродукционог материјала. Због свега тога 

пољопривредна производња је одмах после ослобођења била мања него предратна, и то 

како у ратарској производњи,  тако и у сточарству. 

У послератном периоду развој пољопривреде и села карактерише промена 

структуре, развијено је пољопривредно задругарство и остварена производња сарадњом 

индивидуалних газдинстава са задругама. Уведене су продуктивније расе стоке, а сем тога 

набављена је и савремена опрема за друштвени сектор, а задњих година и за приватни ( 

трактори, тракторски плугови, косачице, сејалице, комбајни и др. ). Најзад се примењује 

савремена технологија у производњи уз употребу семена и високородних сората жита и 

хибридног кукуруза и вештачких ђубрива, као и хемијских средстава за заштиту биља. 

Пољопривреда је на територији Борске котлине била делатност са скромним 

учешћем у укупно оствареном дохотку. Са променом ситуације у РТБ – у, пољопривреда 

постаје значајна алтернатива у локалном економском развоју. Са развојем општине Бор 

дошло је до пораста броја становника и њихових примања. То је утицало на раст потреба 

за пољопривредним производима, што је довело до развоја пољопопривредне производње 

овог краја.  
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4.2.2. Рударство и индустрија 

 

Упоредо са повећањем производње бакра у даљем економском развоју требало је 

повећати ангажовање и других привредних делатности. Постојале су потребе и 

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

производе. На бази отпадних металуршких гасова могла се производити сумпорна 

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

вештачких ђубрива у Прахову.  

За развој нових индустријских делатности била је заинтересована борска општина, 

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

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

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

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

постојећом технологијом нису се могли очекивати већи резултати. Нарочито су 

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

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

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

приступити модернизацији производње и увести нову технику и технологију.  

Колектив Борског рудника усвојио је програм прве фазе изградње и реконструкције 

рудника и осталих погона у предузећу. Реализација овог програма почиње 1957. године. У 

овој фази набављена је нова опрема за јамску и површинску експлоатацију руде и 

модернизацију транспорта минералних сировина. У првој фази изграђено је и ново 

складиште за руду. Такође је изграђено и пет пржних пећи, нова пламена пећ и три велика 

конвертора. Истовремено је, изградњом бране са великим акомулационим језером, 

побољшано и снабдевање предузећа индустријском водом. У исто време проширени су и 

капацитети у металургији како би могли да прихвате и прераде руду из новог великог 

рудника Мајданпека, чија је производња почела 1961. године. 
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На бази металуршких отпадних гасова у Бору је изграђена и прва фабрика 

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

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

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

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

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

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

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

у Прахову, створили су услове и за нову организацију рада. Интеграцијом Борског 

рудника, Рудника бакра Мајданпека и хемијске индустрије у Прахову створен је Рударско 

– топионичарски басен Бор. 

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

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

сировина и око 2.215 тона бакра од купљених сировина. 

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

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

требало је да омогући развој осталих привредних делатности. 

У области индустрије и рударства било је предвиђено даље проширење 

производних капацитета реконструкцијом старих и изградњом нових објеката. Новим 

програмом који је назван друга фаза предвиђено је да се производња електролитног бакра 

повећа за преко два и по пута, затим пораст производње племенитих метала, као и 

сумпорне киселине. Програм је обухватао и изградњу капацитета за финализацију бакра и 

племенитих метала, чиме је започео и развој прерађивачке индустрије. Овим програмом је 

предвиђена и изградња пруге Бор – Мајданпек, којом би се омогућио рационалнији 

транспорт концентрата од Мајданпека до Бора. 
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Програм друге фазе реализован је у периоду од 1966. до 1971. године. У Бору је у 

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

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

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

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

годишње. ( Група аутора, 1975. ) 

Завршетком друге фазе удео индустрије и рударства у привреди борске општине 

знатно је повећан. Успешна реализација овог програма била је значајна и за привреду целе 

Тимочке крајине. Улагања од око 4 милијарде динара у производне капацитете и у осталу 

инфраструктуру, као и у објекте друштвеног стандарда, у изградњи станова, у културне и 

рекреационе објекте изменила су економске прилике и животне услове у читавој источној 

Србији.  

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

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

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

налазишта обезбедиће се у наредним годинама још већа производња бакра. 

Поред рудартства и металургије у привреди Бора заступљене су још две 

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

прерађивачку металургију.  

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

обојене металургије и прераде бакра, а други у свету. Међутим, године експлоатације 

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

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

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

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

производње и наставка експлоатације преосталих рудних лежишта чија издашност може 

обезбедити профитабилну производњу у наредних две - три деценија. 
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4.2.3. Шумарство 

 

Територија Борске котлине спада у изразито шумовито подручје. Од 85 625 ha 

укупних површина, под шумом се налази 37 500 ha, што чини 43,7% у укупној структури. 

( Група аутора, 1975. ) 

Шуме планинског региона су по саставу, угланом букове шуме. Оне су економски 

вредне и значајне. Простиру се делимично на масиву Дели Јована, Стола, и Визака, а већи 

део површини налази се у масиву Јужног Кучаја (Црни Врх, Злотске шуме, Боговинске 

шуме и Малиник). 

По свом положају оне чине јединствени комплекс са осталим шумама јужног и 

северног Кучаја (општине: Бољевац, Ћуприја, Деспотовац, Жагубица, Кучево, Мајданпек, 

Кладово и Неготин).  

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

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

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

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

посебног значаја.  

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

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

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

у поодмаклој фази подмлађивања. 

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

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

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

које доноси надлежан орган за послове шумарства Скупштине општине Бор. 
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4.3. НАСЕЉА 

 

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

Бор и 13 сеоских насеља. Општина Бор је седиште Борског округа који, поред Бора, чине 

општине Кладово, Мајданпек и Неготин. 

Насељеност данашње територије Борске котлине датира од давних времена, што је 

условљено рудним богатством. За разлику од тога Бор као насеље је новијег датума. 

Настало је на месту села Бор. Статус града добио је 30. марта 1947. године.  

Град Бор је савремено и високо урбано насеље са два центра. Стари центар града 

представља административни и индустријски центар града, док други, нови центар је 

мирнији и у њему се налазе ресторани, кафе барови, спортски центар ''Младост'', један од 

највећих и најопремљенијих у Србији. Бор је академски град, јер су заступљени сви нивои 

образовања, од обданишта, школских установа, Техничког факултета, до института за 

бакар.  

 

4.3.1. Сеоска насеља 

 

Борска општина има 13 села: Горњане, Танда, Лука, Кривељ, Бучје, Оштрељ, Доња 

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

Од укупног броја становника општине Бор 35 %  ( 22 500 ) живи на селу. Број 

старачких домаћинстава на селу ( старији од 65 година ) је преко 20 %. Просечан број 

чланова домаћинства је 3,75 члана. Ово нам говори о високом степену урбанизације 

Борске општине.  
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Злот лежи на обалама Злотске реке, која извире из планине Малиника и утиче у 

Црну реку код села Сумраковца. Има надморску висину до 1.158 m и веома је брдовит. ( 3, 

264 ) Са севера се граничи атаром села Брестовца, са запада планином Малиником, са југа 

селом Подгорцем и са истока Сумраковцем и Шарбановцем. Северозападно од центра 

села налази се позната Злотска пећина. Ово је највеће село у Борској општини. Према 

попису из 2011. године било је 3.277 становника, мање него према попису из 2002. године 

када је било 3.757 становника. 

Шарбановац је доста пространо село у пречнику од око 16 km на обалама 

Шарбановачке реке. Повезано је с Бором асфалтним путем. Кроз село протиче Црна река. 

Са севера се граничи атарима села Брестовца и Злота, са запада Сумраковцем, са југа 

Оснићем и Савинцем и са истока Метовницом. Становници села изводе његово име од 

влашке речи ,,серв'' или ,,шарб'', што значи јелен или дивокоза. ( 3, 270 ) Према попису из 

2011. године било је 1.542 становника, мање него према попису из 2002. године када је 

било 1.836 становника. 

Брестовац је приградско, рударско, индустријско насеље збијеног типа, лежи 7 km 

јужно од Бора дуж обале Брестовачке реке, која извире испод Црног врха, а улива се у 

Црни Тимок испод села Метовнице.  На 5 km од села на истој реци налази се позната 

лековита Брестовачка бања. ( 3, 261 ) Према попису из 2011. године било је 2.640 

становника, мање него 2002. године када је било 2.950 становника. 

 Бучје је сточарско сеоско насеље разбијеног типа са главним правцем пружања од 

запада ка истоку у дужини од 14 km, а у ширини од око 6 km. Центар села је смештен у 

изворишном делу потока Бучје, а у подножју Великог Крша и брда Чока Драгулуј, са 

надморском висином од око 750 m. Атар му се налази на половини планинског пута 

између Кривеља и Горњана. Осим села има и 4 рејона: Ваља Бучје, Бањица, За Ви ( Стари 

Виногради ) и Отар. ( 3, 262 ) Према попису из 2011. године било је 570 становника, мање 

него 2002. године када је било 666 становника. 
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 Горњане је најсеверније село у борској општини. С Бором га повезују два сеоска 

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

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

Великог Крша, између којих је могућ прелаз из Поречке реке у Хомоље кроз такозвана 

,,Врата''. Граничи се са севера Рудном Главом и Црнајком, са запада Влаолом, са 

југозапада Кривељом, са југоистока Бучјем и са истока Тандом и Луком. Становништво се 

највише бави сточарством и већину чине Власи. ( 3, 262 ) Према попису из 2011. године 

било је 896 становника, мање него 2002. године када је било 1.114 становника. 

Доња Бела Река лежи на истоименој реци, коју мештани називају Равна река, а 

која са Кривељском и Слатинском реком чини Рготинску реку, леву притоку главног 

Тимока. Са севера је заклоњено Голим Кршом, са истока Вељковом чуком и Каменом код 

самог села. У Равну реку уливају се многи планински потоци. Са севера се граничи атаром 

села Луке, а са запада Оштрељом и Бучјем, са југа Слатином и Рготином и са истока 

Дубочаном. ( 3, 263 ) Према попису из 2011. године било је 747 становника, мање него 

2002. године када је било 823 становника. 

Кривељ односно његов центар лежи у долини Кривељске реке. Повезан је са 

Бором асфалтним путем . Предпоставља се да је добио назив по Кривељском камену, брду 

више села ( Петру Кривељ ). Атар села Кривеља граничи се са севера атарима села Бучја и 

Горњана, са запада Влаолом ( општина Мајданпек ), Лазницом и Жагубицом ( општина 

Жагубица ), са југа атарима Бора и Брестовца, са истока Оштрељом. ( 3, 265 ) Према 

попису из 2011. године било је 1.056 становника, мање него 2002. године када је било 

1.316 становника. 

Лука односно центар села налази се северно од Бора, лево од асфалтног пута од 

Бора до Мајданпека, с којим је повезан обичним сеоским путем, а смештен је на обалама 

Лучке реке под самом планином Стол. ( 3, 266 ) Према попису становништва из 2011. 

године било је 512 становника, мање него 2002. године када је било 612 становника. 
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Метовница лежи на раскрсници асфалтних путева Параћин – Зајечар и Зајечар – 

Бор. Кроз центар села протиче Брестовачка река, а кроз југоисточни део атара Црна река ( 

Црни Тимок ). У сеоском атару има трагова некадашњег рудника бакра. Мисли се да је 

село по њему названо, јер постоји веровање да је  назив ,,Метовница'' постало од старе 

српске речи ,,мед'' ( бакар ). По традицији, Метовница је некада била ниже од садашњег 

насеља, на Продановом пољу, где недалеко стоје неидентификовани остаци античке 

вароши. На путу за Шарбановац налази се брежуљак Манастирско брдо, које такође 

указује на старост насеља. ( 3, 267 ) Према попису из 2011. године било је 1.104 

становника више него 2002. године када је било 331 становник.  

Оштрељ се налази 7 km источно од Бора, с којим је повезан асфалтним путем. 

Лежи на десној обали Кривељске реке, која у атару прима Оштрељски поток. Граничи се 

са севера атаром села Бучја, са запада атарима Бора и Кривеља, са југа Слатином и са 

истока Доњом Белом Реком. ( 3, 268 ) Према попису из 2011. године било је 583 

становника, мање него према попису из 2002. године када је било 654 становника. 

Слатина се налази на 12 km асфалтног пута Бор – Рготина на обалама Слатинске 

реке. Село је збијеног типа. Потпуно се збило већ почетком 20. века, од времена кад је 

прорадио Борски рудник, у коме су Слатињани данас масовно запослени. ( 3, 268 ) Према 

попису из 2011. године било је 886 становника, мање него према попису из 2002. године 

када је било 921 становник. 

Танда односно центар села налази се у клисури реке Црнајке, коју народ назива 

Ваља мара ( Велика вода ), на месту где се у њу уливају потоци Лижилин и Кастравец. 

Кроз клисуру поред реке пролази асфалтни пут Бор – Милошева кула – Мајданпек. ( 3, 269 

) Према попису из 2011. године било је 318 становника, мање него 2002. године када је 

било 350 становника. 

Топла данас административно припада селу Луки. Првобитно се село налазило на 

другом месту у свом садашњем атару и звало се Скапов. ( 3, 270 ) Према попису из 2011. 

године било је 30 становника, мање него према попису из 2002. године када је било 100 

становника. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Бор је још почетком XX века био мало подпланинско село. За релативно кратко 

време израстао је у један од већих рударских центара Европе. Географски и саобраћајни 

положај Бора је добар, привредни развој је базиран на рударству и металургији, а од 

осталих делатности присутне су: прерађивачка индустрија, туризам, трговина. 

Пољопривреда је делатност са скромним учешћем  у укупном дохотку, али са прoменом 

ситуације у РТБ- у, постаје алтернатива у економском развоју. С обзиром да основу 

привредних активности у Бору чини Рударско - топионичарски басен Бор, услед испарења 

и гасова, ваздух је загађен, а Борска река је претворена у колектор отпадне воде, загађено 

је и тло. 

 Током друге половине XX века, Борска котлина је била захваћена интензивним 

променама. Те промене довеле су до одређених измена у њеном географском лику. Бор се 

у овом периоду интензивно гради и развија. Тако постаје један од најурбанизованијих 

градова Србије. Отварање Рударско – топионичарског басена 60- их година XX века 

доводи до прилива великог броја становника, који долазе у Бор због посла. Интензивно се 

развија до 90- их година XX века када запада у економску кризу која за последицу има 

исељавање становништва, незапосленост и пад животног стандарда. Демографски подаци 

указују на пад броја становника, изразиту депопулацију, што је последица негативне стопе 

природног прираштаја, исељавањем становништва из сеоских насеља у Бор, околне 

градове, друге делове Србије, као и одласком једног дела радно способног становништва 

на привемени рад у стране земље. Све то указује да на овим просторима живи релативно 

старо становништво, што доводи до све већег броја старачког становништва, како у 

сеоским насељима тако и у општини као целини.  
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Да би се то спречило, непоходно је спровести мере које ће подстаћи развој насеља, 

треба већу пажњу посветити урбанизацији сеоских насеља како би се спречило исељавање 

становништва, треба подстицати становништво на бављење пољопривредом, затим треба 

подстаћи развој домаће радиности и сеоског туризма као и развој економских и културних 

институција и слично. 

Опште загађење у Бору је његова велика невоља.У сусрет решењу овог проблема 

општина је израдила Локални Еколошки Акциони План којим је предвиђено предузимање 

читавог низа мера на очувању и даљем уређењу животне средине, и посебно низ мера за 

организовање рударско - металуршке производње која неће угрожавати животну средину. 
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