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 "Вода је основни принцип и узрок свега што постоји, из које је све настало и у коју 
се све враћа. Она је бесконачна, вечна материја која се креће, згушњава и разређује и 
тако настају све појаве. Где нема воде - ту нема живота. То је прва потреба човека, коју 
он мора трајно да обезбеди, пре него што почне да гради своје станиште." 

                        

      Талес из Милета, математичар, грчки филозоф, физичар и астроном 
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1  УВОД 

 Значај воде је непроценљив. За друга жива бића вода представља услов живота, док 
је за човека вода и услов живота али и производни ресурс. Вода је највише 
распрострањена неорганска течност на планети Земљи. Већим делом историје човечанства 
вода је била лако доступна и доброг квалитета. У данашње време то више није случај. Она 
је вековима сматрана јавним добром које бесплатно стоји свима на располагању и постаје 
производ који има своју цену, нажалост све већу. Потребе за водом као и њено загађивање 
непрестано расте. Укупна количина воде на нашој планети процењује се на око 1400 
милиона km³, од чега се само 2,5% односи на слатку воду, па чак је и од те количине само 
20% погодно да се уз релативно малу поправку (пречишћавање и дезинфекцију) искористи 
за људске потребе. Само 2,6 милијарди људи на Земљи у овом моменту располаже 
минималним санитарним условима који се односе и на водоснабдевање, док око половина 
становништва земаља у развоју пати од болести проузрокованих неисправном водом за 
пиће.1 

 Општина Зајечар има проблем са снабдевањем здраве пијаће воде и поред тога што 
лежи на обалама Тимока и земљишту чији плићи и дубљи слојеви обилују подземним 
водама. Водоводни систем почиње да се развија давне 1957. године до када се 
становништво ове општине снабдевало водом са изворишта "Бели Тимок", затим 1973. 
године почиње да се користи извориште "Тупижница", а од 1988. године почиње 
коришћење воде из акумулације "Грлиште". 

 Предмет овог рада јесте приказ снабдевања водом становништва општине Зајечар, 
која је богата подземним и површинским водама. Овај рад се бави физичко-географским 
карактеристикама општине Зајечар, почев од геолошких, геоморфолошких, климатских, 
хидрографских и биогеографских карактеристика. Климатски елементи и речни режим (на 
рекама Црни и Бели Тимок), су детаљно приказани за период 1991-2016. године на основу 
података Републичког Хидрометеоролошког завода Србије. У раду се налазе статистички 
подаци, дијаграми, карта и фотографије. Статистичким подацима представљене су средње 
месечне и средње годишње вредности климатских елемената: температуре ваздуха, 
ваздушног притиска, инсолације, облачности, влажности ваздуха, брзине ветра и количине 
падавина. Поред статистичких података, налазе се дијаграми који приказују средње 
месечне температуре ваздуха и средње месечне суме падавина, средњи месечни водостаји 
и протицаји на Црном и Белом Тимоку. На самом почетку рада налази се географска карта 
Србије у размери 1:600.000 (Драгишић и др., 2016). Фотографијама у раду  приказане су 
чесме и језера општине Зајечар, као и место где отичу отпадне воде у граду Зајечару. 
Предмет рада је приказ стања и проблема у водоснабдевању са којима се сусреће 
становништво, као и могућа решења за исте. Проблеми који утичу на водоснабдевање су 
суше, поплаве, ерозија тла, загађивање изворишта, отпадне воде. Приликом израде рада 

                                                           
1 http://www.vma.mod.gov.rs/sr-lat/lekarski-saveti/voda-na-planeti-zemlji 
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коришћене су: методе анализе и синтезе, писани документи као и стручна литература 
(квалитативне методе), као и употреба статистичких података и интернет страница 
(квантитативне методе). Циљ рада је да се детаљно анализира и представи стање 
расположивих вода која се користе за водоснабдевање општине Зајечар. 
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2  ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР 

 Општина Зајечар се налази у Источној Србији, недалеко од границе са Бугарском. 
Главно средиште општине Зајечар је град Зајечар на 43º53ʹ северне географске ширине и 
на 20°40' источне географске дужине. Надморска висина града је 137 m апсолутне висине, 
а површина је 1069 km².2 

 На територији општине Зајечар преовлађује брдско-планинско земљиште, са 
Зајечарском котлином у центру. Она обухвата простор од Црноречке котлине  на западу, 
Неготинске котлине на северу, Књажевачке котлине на југу и Борског басена на 
северозападу. Општина Зајечар је саобраћајно добро повезана са већим општинским 
центрима Србије и налази се на раскрсници магистралних путева: Параћин - Зајечар – 
Кула (одакле се овај магистрални правац грана ка Видину и Софији), Параћин – Зајечар – 
Неготин - Кладово - румунска граница, Параћин – Зајечар – Књажевац – Ниш и Неготин – 
Зајечар – Књажевац – Ниш. Магистрални правци ка Видину и Софији су, поред 
магистралног пута Београд – Доњи Милановац – Кладово – Неготин и даље, једина и 
најкраћа путна веза Европе и осталог дела наше државе ка северној Бугарској и јужној 
Румунији и даље према Црноморском басену. Овако погодан географски и економско - 
географски положај и добра саобраћајна повезаност били су одлучујући фактор да Зајечар 
као град који је некад био једно од најбезначајнијих места у XIX веку је постао привредно 
средиште целог краја - административни, културни, саобраћајни центар целе регије. 

 Главну хидрографску мрежу општине Зајечар чине три Тимока (Црни, Бели и 
Велики Тимок). Црни и Бели Тимок се спајају између Фабрике каблова и Генчићеве виле 
на граници атара Зајечара и Великог Извора и на тај начин настаје Велики Тимок који се 
улива у Дунав, 10 km источно од Неготина. Ушће Великог Тимока у Дунав налази се на 28 
m надморске висине и то је најнижа тачка Србије. 

 Центар општине је град Зајечар. Он се налази на 11 km од границе према Народној 
Републици Бугарској. Зајечар се налази на раскрсници путева према Поморављу, 
Неготинској Крајини и Кључу. Изградњом путева Зајечар - Параћин - Неготин - Кладово - 
Доњи Милановац - Голубац - Београд, Зајечар је још у прошлом веку добио на значају. У 
прошлости близина границе онемогућавала је бржи развој града. Изградњом железничке 
пруге Ниш - Прахово утицало је на бржи развој града. 

 

                                                           
2 http://www.zajecar.info/geografske-karakteristike 
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Сл. 1 - Географски положај општине и града Зајечара, 1:600.000 (Драгишић и др., 2016) 
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3  ФИЗИЧКО - ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР 

 3.1 ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 Зајечарска општина налази се на простору Карпатске Србије. Она је постала 
тектонским убирањем за време алпске орогенезе и каснијим радом језерске и речне воде, 
подземне воде и ветра. Њен рељеф је сложен и јако разноврстан, представљен тектонским 
облицима (планинама и котлинама) и рељефом који су изградиле егзогене силе и 
формирале: палеоабразиони рељеф, флувијално-денудационе заравни, површинске и 
подземне крашке облике, еолске облике. У геолошкој грађи општине Зајечар заступљене 
су скоро све стене свих геолошких раздобља. Поред разноврсних палозојских 
кристаластих шкриљаца, које су у главном карбонске старости, јављају се моћни пермски 
црвени пешчари, простране партије мезозојских кречњака и доломита, палеогени и 
неогени компактни и растресити седименти, квартарне наслаге (лес и живи песак), 
плутонске и вулканске магматске стене (Марковић, 1966). 

 Планине које својим огранцима ограничавају простор општине Зајечар припадају 
групи млађих веначних планина. Оне су настале у току алпске орогенезе и имају изразиту 
алпску структуру. Простор општине Зајечар налазио се у зони великог океана званог 
Тетис, до пре 35 милиона година. Дугачки залив Тетиса, звани Паратетис, подељен је на 
два басена: Панонски на западу и Влашко-понтиjски басен на истоку, коме припада и 
подручје општине Зајечар. Повлачењем Влашко-понтијског мора и касније изолованих 
језера на овом подручју (крајем плиоцена) формирана је садашња хидрографска мрежа 
коју чине: Бели, Црни и Велики Тимок, са својим притокама. Долине поменутих токова су 
композитне. Тимок и његове саставнице Бели и Црни Тимок формирали су своје долине 
по дну некадашњег залива Влашко-понтијског мора - језера. Усецајући се у морским и 
језерским седиментима створили су у котлинама широке долине, а у пречагама које их 
одвајају, узане клисуре са серијама речних тераса. Централни део општине Зајечар 
прекривен је језерским седиментима који су услед повољних климатских услова постали 
плодно тле Црноречке и Зајечарске котлине (Урошевић, 1983). 

 Значајан део територије општине Зајечар представљају уравњена дна поменутих 
котлина и широке речне долине у њима, затим благо нагнуте косе и брежуљци по ободу 
котлина са надморском висином од 150 до 300 m.  

 3.2 РЕЉЕФ 

 Општина Зајечар морфолошки обухвата зајечарски басен, подгорину Дели Јована, 
долину Белог и Великог Тимока до излаза из клисуре, као и подгорину Тупижнице. 
Морфолошка граница на северу је клисура Великог Тимока испод Златије, на западу 
клисура Црног Тимока - Баба Јона. Заправо, зајечарски басен припада сливовима Црног, 
Белог и Великог Тимока. Кроз југозападни део зајечарског басена протиче Црни Тимок на 
дужини од 16 km до састава са Белим Тимоком, а кроз јужни део басена тече Бели Тимок 
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на дужини од 22 km. На истоку басена налази се површ испод Вршке Чуке која је нагнута 
низ Велики Тимок. У северозападном делу површ је усечена у андензите са висинама од 
360 до 420 m. На релативној висини од 190 до 200 m усечено је седам речних тераса, 
Црног, Белог и Великог Тимока. Оне се могу запазити  у рељефу на западној и источној 
страни басена. Овде треба указати и на клисуру Баба Јону, која чини морфолошку границу 
Зајечарског и Сумраковачко-шарбановачког басена. Клисура почиње од рта Кулме, а 
завршава се код села Звездана 5 km западно од Зајечара. Дужина клисуре износи 22,5 km. 
Клисура је епигентеска, усечена у андензите и кречњаке. Јужно од Зајечара, Бели Тимок је 
усекао Вратарничку клисуру која представља спону  између Зајечарског басена на северу 
и Књажевачког басена на југу. Она је усечена између засеока Змијанца (заселак 
Вратарнице) и Грлишке реке и представља изразиту епигенетску клисуру дужине 5 km, 
дубине 170 - 190 m и ширине 0,5 km. Створена је флувијалним процесима Белог Тимока 
(Јанковић, 2008). 

 Основни облици рељефа, настали радом спољашњих сила су: флувијални, крашки 
и абразиони. Крашких облика има на Тупижници, и то површинских у виду вртача и 
увала, али и маскираних, па су подземни облици изратитији у облику пећина и јама. Њих 
има на Тупижници и у пределима Вратарничке клисуре. Тупижница припада источној 
зони млађих веначних планина, и простире се између Црног и Белог Тимока, у правцу 
север-југ са највишим врхом од 1162 m надморске висине. Једним делом је под шумом и 
пашњацима и припада групи балканских планина, насталих у терцијару. Основа планине 
састављена је од шкриљаца и магматских стена, а сам гребен од кречњака. Крашки облици 
су благо изражени у виду вртача. Друга планина је Дели Јован на северозападу. Такође 
веначна планина. Пружа се у виду уског планинског венца, са заобљеним врховима, у 
правцу север-југ. Настала је набирањем у току алпске орогензе. Састављена од 
палеозојских шкриљаца. На североисточним падинама ове планине јављају се кречњаци. 

 3.3 КЛИМА 

 Простор Источне Србије на ком се налази и општина Зајечар представља 
најисточнији и најконтиненталнији део Србије. Географски положај и рељеф терена 
условили су на ширем подручју општине Зајечар појаву континенталне климе са 
преласком на планинску у вишим деловима терена. Тако је на ширем подручју Зајечара 
заступљена континентална клима са специфичним карактеристикама управо због 
постојања планинских масива Карпата на северу и Кучајских планина на западу. На климу 
Зајечара и његове општине утиче отвореност према Влашкој низији. У зимским месецима 
долази до продора хладаних и сувих континенталних ваздушних маса из југоисточне 
Европе. Главне одлике континенталне климе општине Зајечар су топла лета и хладне зиме 
са израженим прелазним годишњим добима.  
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 3.3.1 Температура ваздуха  

Табела 1 - Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (ºС) у Зајечару (1991-2016) 

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

-0,2 1,6 6,2 11,6 16,8 20,8 22,8 22,0 16,6 10,7 5,4 0,5 11,2 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 На основу података у Табели 1 на климатској станици Зајечар може се закључити 
да је средња годишња температура у Зајечару 11,2ºС. Најтоплији је месец јул са 
просечном темепературом 22,8ºС, а најхладнији је месец  јануар са просечном 
темепературом -0,2 ºС. Највећа просечна максимална температура била је јула 2012. 
године и износила је 25,1ºС, а најнижа минимална температура била је у фебруару 2012. 
године -4,3 ºС. 

 

Сл. 2 - Средње месечне температуре ваздуха (ºС) у Зајечару (1991-2016) 

 Клима у општини Зајечар је континентална, са топлим и сувим летима и хладним 
зимама. Прелазна годишња доба су изражена, од којих је јесен топлија од пролећа што се 
може видети на основу графикона (Сл. 2). 

  У летњим месецима, општина Зајечар, налази се под утицајем тзв. азорског 
антициклона. Зиме су под утицајем циклонске активности са Атлантика и Средоземног 
мора као и тзв. сибирског антициклона (Драгишић и др., 2016).  

 3.3.2 Ваздушни притисак 

 Ваздушни или атмосферски притисак је сила којом ваздух притиска Земљину 
површину и чини један од најзначајнијих климатских елемената.  
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Табела 2 - Средње месечне вредности и годишња вредност ваздушног притиска (mb) у Зајечару (1991-2016) 

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

1003,7 1001,6 999,9 996,9 997,3 997,6 997,1 997,8 999,8 1002,6 1002,5 1004,0 1000,0 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 
 На основу Табеле  2 може се закључити да је просечна годишња вредност ваздушног 
притиска у Зајечару је 1000,0 mb. Минималне вредности ваздушног притиска јављају се у 
априлу (996,9 mb), а максималне вредности у децембру (1004,0 mb) и јануару (1003,7 mb). 
 
 3.3.3 Инсолација 

Табела 3 - Средње месечне вредности и средња годишња вредност инсолације (h) у Зајечару (1991-2016) 

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

69,2 91,8 133,1 165,8 223,1 255,4 290,2 263,3 175,3 116,8 68,6 59,5 159,3 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Укупно годишње трајање сунчевог сјаја у Зајечару износи 159,3 h. У току године 
највећи број сати са сијањем сунца је у јулу (290,2 h) тада је инсолација повећана, а 
најмањи у децембру (59,5 h). 

 3.3.4 Облачност 

Табела 4 - Средње месечне и средња годишња облачност (1/10) у Зајечару (1991-2016) 

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

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

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Просечна облачност износи у Зајечару у току године око 55%, односно 5,8/10. 
Најведрији је август 3,7/10, а најоблачнији су новембар и децембар 7,1/10. Већи број 
ведрих дана је у пролеће него у јесен.  

 3.3.5 Влажност ваздуха  

 Релативна влажност ваздуха зависи од температуре ваздуха, ветрова, апсолутне 
висине, облачности, па је расподела влажности по месецима последица поменутих 
фактора, пре свега температуре ваздуха с којом се налази у обрнуто пропорционалном 
односу. Влажност ваздуха има знатан утицај на процес испаравања на неком подручју што 
је најизраженије у вегатационом периоду.  
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Табела 5 - Средње месечне вредности и средња годишња вредност ваздушног притиска (%) у Зајечару (1991-
2016) 

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

79,7 75,2 69,6 68,3 69,1 67,1 63,5 65,5 71,6 78,8 80,6 81,7 72,5 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 На основу података из Табеле 5 може се закључити да је у Зајечару максимална 
влажност ваздуха у децембру 81,7%, а минимална у јулу 63%. Влажност ваздуха се 
повећава идући од зиме ка лету, сразмерно кретању температуре ваздуха. Просечна 
годишња вредност у Зајечару је 72,5% што указује на умерену влажност ваздуха.  

 3.3.6 Ветар  

Табела 6 - Средње месечне и средња годишња брзина ветра (m/s) у Зајечару (1991-2016) 

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

1,8 1,9 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Ветар је значајан климатски елемент који утиче на температуру ваздуха, влажност, 
испаравање и количину падавине. Највећа средња месечна брзина ветра је у марту 2 m/s и 
априлу 1,9 m/s, а најмања брзина ветра 1,5 m/s у јулу, августу и септембру. Средња 
годишња брзина ветра је 1,7 m/s. 

Табела 7 - Средње честине ветрова [‰] и тишина (С) у Зајечару и одговарајуће брзине ветрова (m/s) (1991-
2016) 

Станица Зајечар 
Правац Честина Брзина 

N 12 2,4 
NE 12 2,6 
E 5 2,7 

SE 2 1,5 
S 11 2,6 

SW 19 1,5 
W 9 1,6 

NW 7 2,6 
C 14  

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Најчешће се јављају ветрови из правца југозапада 19%, а затим из правца 
североистока и севера 12 %. Највећу брзину има источни ветар - кошава 2,7 m/s, а најмању 
брзину има ветар северозападног правца 1,5 m/s. 
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 3.3.7 Падавине  

Табела 8 - Средње месечне и средња годишња количина падавина (mm) у Зајечару (1991-2016) 

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

43,6 39,3 41,4 51,9 56,4 57,4 57,8 46,4 50,5 56,1 48,1 52,9 50,1 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Општина Зајечар у појединим деловима добија различиту количину падавина. 
Долина Тимока представља област сиромашну падавинама. На основу Табеле бр. 8 
просечна годишња количина падавина у Зајечару за период 1991-2016. године је 50,1 mm. 
Ободни делови општине Зајечар тј. Тупижница и Стара планина имају релативно велику 
количину падавина, преко 1000 mm годишње (Драгишић и др., 2016). За општину Зајечар 
карактеристично да највише падавина има у вегетационом периоду, када је биљкама влага 
најпотребнија. Јављају се два максимума падавина, један у јуну (57,4 mm) и јулу (57,8 
mm), а други у октобру (56,1 mm). Најмања количина падавине је у фебруару 39,3 mm. 
Ове разлике зависе од надморске висине, од облачности, температуре ваздуха, инсолације.  

 

 

Сл. 3 - Дијаграм средњих месечних сума падавина у Зајечару за период 1991-2016 
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Сл. 4 - Панорама Зајечара зими (фото: Томић М.) 

 3.4 ПЕДОЛОШКИ САСТАВ 

 Педолошки покривач општине Зајечар је разноврстан и сложен, због сложене 
геолошке грађе. Постоји велика разноврсност типова земљишта. На овом простору 
развијени су различити типови земљишта: смонице, гајњаче, подзоли са различитим 
степеном деградације, дилувијална земљишта, минерална барска и неразвијена земљишта, 
растресити језерски седименти и алувијални наноси. Виши ободни делови су под шумом, 
док су нижи делови под  пашњацима. Са обе стране Црног и Белог Тимока у ширини од 
2000 m налази се алувијална раван. Ово земљиште је врло плодно, углавном је засејано 
кукурузом и повртарским биљем. Гајњаче има у брдовитим деловима. Пољопривредне 
културе које се највише гаје су пшеница, јечам, раж и овас. Има и површина под 
елувијумом, а то је у ствари покривени крш (Јанковић, 2008). Све остале површине 
представљају мешовите привредне површине.  

 3.5 ВЕГЕТАЦИЈСКЕ ОДЛИКЕ 

 На територији општине Зајечар заступљене су листопадне шуме распрострањене у 
подгорини Дели Јована, подгорини Тупижнице и Старе планине. Део територије општине 
Зајечар је под ораницама, баштама, воћњацима, виноградима, део под ливадама, 
пашњацима и шумама, а део је неплодно земљиште. Неплодног земљишта има највише у 
селима: Вражогрнац, Велики Извор, Градсково, Грљан, Ласово, Мали Извор, Мариновац, 
Рготина и Селачка. Шумски покривач је највише распрострањен у селима: Вратарници, 
Горњој Белој Реци, Градскову, Грљану, Глоговици, Дубачану, Ласову, Малом Извору, 
Метришу, Николичеву и Рготини. Воћњака има највише у Вражогрнцу, Великом Извору, 
Грљану, Лубници и Ласову. 
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4  ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 

 У општини Зајечар веома важни хидрографски објекти су реке због 
водоснабдевања и хидроенергије. Највећи значај има Тимок, који настаје од Белог и Црног 
Тимока. На овим рекама налазе се две хидроцентрале, једна на Црном Тимоку (Гамзиград) 
и друга на Великом Тимоку (Соколовица). У вегетационом периоду обе реке имају мале 
количине воде па се мало користе за наводњавање већих засејаних површина. Територију 
општине пресецају мање речице: Лубничка река, Леновачка река, Горња Бела Река, 
Ласовачка река и др. 

 4.1 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

 Географски и геолошки посматрано општина Зајечар располаже великим 
могућностима за коришћење подземних вода. У Зајечару се и данас најчешће користи вода 
за пиће из прве најплиће издани, а последњих година вода са градског водовода, док се 
дубљи артешки хоризонти слабо користе, јер су још увек недовољно проучени и 
непознати. Код становника Зајечара и данас преовлађује мишљење да Зајечар лежи на 
једном "великом језеру" из ког се вода користи и да је то богатство неисцрпно. Приликом 
истраживања артешких хоризонта у Зајечару, средином XX века, професор Милорад 
Луковић је утврдио да се приликом бушења нових бунара и постављања нових чесама, на 
старим, вода смањује или нестаје (Велојић, 2015). 

 Неогеона маринско-језерска фаза на подручју општине Зајечар трајала је око 12 
милиона година и иза себе оставила дебеле наслаге различитих седимената. Сва данашња 
узвишења у околини Зајечара изграђена су од неогених седимената, почев од узвишења 
Краљевице, Белог Брега и даље према селима Николичево, Вражогрнац и Рготина. На 
подручју града Зајечара заостале су дебеле наслаге серија глина и пескова у којима је 
констатовано више водоносних хоризоната који су основа за све артешке чесме овог 
града. На основу досадашњих геолошких истраживања максимална дебљина неогених 
седимената у Зајечарском басену износи око 500 m у централним деловима басена, 
односно 350 - 400 m у реону ужег градског подручја, о чему говоре дубине садашњих 
артешких бунара у свим деловима града (Велојић, 2015). 

 Погодни услови за формирање издани под притиском створени су смењивањем 
водонепропусних и водопропусних хоризоната по вертикали. Веома важну и велику улогу 
заузимају млађи тектонски покрети због којих је Зајечарски басен разломљен тако да је то 
условило формирање више области артешких издани са променљивом количином воде. 
Периферни делови овог басена су интересантнији са гледишта издашности јер имају добра 
филтрациона својства (својства цеђења и повољнијих услова прехрањивања), они лако 
примају атмосферске талоге и допуњују издан која се у њима формира и која је повезана 
са пропустљивим слојевима у дубљим деловима басена. С друге стране ободни делови 
примају подземну воду која се сакупља у старијим седиментима подлоге и креће према 
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садашњем делу басена, да би допунила артешке хоризонте који се ту налазе. Речне долине 
које пресецају поменуте слојеве, нарочито по ободу басена, имају удела у допуни 
појединих артешких хоризоната. На подручју самог центра града Зајечара утврђено је 6 
водоносних хоризоната на различитој дубини, од 33 m до 407 m испод површине.  

 Према положају нивоа издани у односу на површину терена можемо разликовати 
праве артешке издани и субартешке издани. Артешке издани одликују се нивоом 
подземних вода који се налази испод површине терена у посматраној тачки неког региона. 
Субартешке издани имају подземни ниво вода који се налази испод површине терена, али 
увек изнад водоносне средине. Зајечар је један од градова у Србији који има највише 
чесама постављених на артешким изданима. Оне су постављене највише у периоду од 
1910. до 1990. године, што нам потврђује и податак да је Зајечар до Првог светског рата 
имао две артешке чесме, да би четрдесетих година XX века тај број порастао на 18 чесама 
(Велојић, 2015). 

 Један од начина искоришћавања подземних вода су чесме које становништво у 
општини Зајечар користи као један од начина за водоснабдевање. Јавне чесме изграђене су 
у временском периоду дужем од једног века. Многе од њих и данас задржавају своју 
основну функцију ради које су направљене а то је да снабдевају мештане здравом пијаћом 
водом. Зајечарске јавне чесме подељене су у неколико гупа. Прву групу чине чесме које се 
напајају из артешких издани које су данас активне, другу групу чине чесме које су настале 
каптирањем извора, трећу групу чине чесме које су прикључене на градску водоводну 
мрежу, а четврту групу чесме које нису више у функцији, на којима вода није за пиће или 
су физички нестале са места на којима су некада постојале (Велојић, 2015).  

 Чесме направљене на артешким изданима су најбројније у Зајечару. Почетком 21. 
века становници града Зајечара користе воду за пиће са 35 активних артешких чесама. 
Чесме које су настале каптирањем извора има много мање од артешких чесама у Зајечару. 
Углавном се налазе у северном и јужном делу града, испод узвишења Бели Брег и 
Краљевица. Вода која се појављивала на изворима испод поменутих узвишења захваћена 
је у посебне мање грађевине (каптаже) да би се користила за водоснабдевање, али и за 
друге потребе становништва. Каптираних извора има укупно 8. 

 Чесме су прикључене на градску водоводну мрежу крајем XX века када се престаје 
са бушењем артешких бунара. Прва је на градску водоводну мрежу повезана чесма 
изграђена на "Павиљону", затим реплика Спомен чесме на Тргу ослобођења, а потом и 
чесме које су изграђене поред јавних установа, јавних предузећа, спортских терена, 
школе, болнице, у црквеном дворишту и на гробљу (Велојић, 2015). 

 Поред јавних чесама, општина Зајечар је позната по изворима минералне и 
термоминералне воде који се налазе у Гамзиградској и Николичевској бањи. Поред 
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Гамзиградске бање истиче се и извор који се налази на планини Тупижници одакле се 
становништво Зајечара и његова околина снабдева водом. 

 4.1.1 Гамзиградска бања 

 Гамзиградска бања, или како је мештани називају Гамбања, налази се у 
меандарској долини доњег тока Црног Тимока. Удаљена је од Зајечара 11 km и налази се 
на магистралном путу који повезује Зајечар и Параћин. Самим тим, Гамзиградска бања је 
веома добро саобраћајно повезана и са осталим градовима наше земље. Налази се на 160 
m надморске висине. Први писани подаци који говоре о Гамзиградској бањи потичу из 
давне 1835. године. 

 У Гамзиградској бањи изграђена је специјална болница за рехабилитацију 
"Гамзиград" 1978. године. Ова болница користи природне изворе термоминералне воде 
чија је температура 42ºC  са дубине од 303 m.3 Искоришћавање лековитих вода на 
подручју Гамзиградске бање, има изузетно дугу традицију. Прва купатила изградила су се 
1920. године због лековитих купки на овом подручју.4 

 У бањи се налази и једна од најстаријих хидроелектрана у Србији - "Гамзиград", на 
Црном Тимоку. Хидроелектрана пуштена је у погон 1. новембра 1909. године.5 Почетак 
рада хидроелектране обележио је и почетак електрификације и индустријализације 
општине Зајечар. Највеће заслуге за изградњу хидроелектране "Гамзиград", 1909. године, 
имају Ђорђе М. Станојевић (физичар и астроном), Тома Милошевић (индустријалац) и 
Јеремија Савић (трговац).6  

 У близини Гамзиграда, налази се царска палата Феликс Ромулијана (лат. Felix 
Romuliana) римског императора Гаја Галерија Валерија Максимилијана. Изграђена је у III 
веку наше ере.  

 4.1.2 Николичевска бања 

 Бања је удаљена око 2 km од центра села Николичева, а 7 km од града Зајечара. 
Локалним путевима до ње се може стићи из правца Гамзиградске бање и насеља 
Метовница, а асфалтним путевима из праваца градских насеља Зајечара, Бора и Неготина. 
Сами термоминерални извори у Николичевској бањи се налазе на десној обали Бањског 
потока, на надморској висини од 210 односно 114 m.7 

 Извори топле воде код Николичева од давнина привлаче на себе пажњу. Верује се 
да та вода лечи многе болести, тако да су годинама уназад у Николичево долазили и 

                                                           
3 http://www.gamzigradskabanja.org.rs/ 
4 http://banjeusrbiji.com/turizam/smestaj/gamzigradska-banja/ 
5 http://www.teslaways.rs 
6 http://www.teslaways.rs 
7 http://sgd.org.rs/publikacije/zemlja 
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становници удаљених насеља како би се лечили. Претпоставља се да је вода са ових 
извора коришћена у терапеутске сврхе и много векова раније, међутим тек крајем XIX 
века пронађени су први литературни подаци о Николичевској бањи. Термоминерални 
извори у Николичевској бањи имају потенцијал да се у бањи направе базени различитих 
димензија, која би осим терапеутских својстава представљали и објекте за одмор и 
рекреацију. Постоји реална могућност коришћења ових вода као флаширане воде. Уз мали 
технолошки процес којим би се одстранио водоник сулфид, како се то већ чини код 
минералних вода које су у експлоатацији, и додавањем угљендиоксида добија се питка и 
освежавајућа вода за пиће. 

 При разматрању коришћења ових вода треба водити рачуна и о коришћењу 
топлоте. Велика количина топле воде свакодневно избацује и велику количину топлотне 
енергије из земљине коре. Њу треба искористити за загревање просторија или других 
објеката који могу бити изграђени у непосредној близини. Вишак воде, као и воде из 
базена, могу се користити и за потребе пољопривреде.8 

 4.2 ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ   

  

 Сл. 5 - Слив Тимока (извор: http://www.timok.net) 

 

                                                           
8 http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja 
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  4.2.1 Реке 

 Тимок је река у Источној Србији. Слив Тимока чине: Црни Тимок, Бели Тимок, 
Сврљишки Тимок, Трговишки Тимок, као и њихове притоке. Од извора Сврљишког 
Тимока до ушћа (Великог Тимока) у Дунав дужина Тимока износи 203 km. Река тече кроз 
Србију, а последњих 15 km представља границу Србије и Бугарске. Тимок припада сливу 
Црног мора. Површина речног слива је 4630 km2. Долина реке Тимок је прилично уска, 
осим непосредно након спајања Црног и Белог Тимока у Неготинској долини, где је речни 
ток нестабилан, са многим меандрима.9  

 4.2.1.1 Црни Тимок 

 Црни Тимок (Црна река) настаје од више крашких врела, од којих два избијају из 
пећине код Кривог Вира и тече кроз Кривовирску котлину, Јабланичку клисуру, 
Сумраковачко - шарбановачку котлину, клисуру Баба Јону и пролази кроз Зајечарску 
котлину. У близини Зајечара Црни Тимок се спаја са Белим Тимоком градећи Тимок или 
Велики Тимок који се код Неготина улива у Дунав.   

 

Сл. 6 - Црни Тимок у Зајечару, кроз насеље Котлујевац (фото: Томић М.) 

 Црни Тимок у Сумраковачко-шарбановачкој котлини прима највећи број притока, 
од којих су најзначајније: Велика Река, Злотска и Шарбановачка река са леве стране и 
Валакоњска и Оснићка река са десне стране. Притоке Црног Тимока су: Брестовачка река, 
Злотска река, Радованска река и Боговина. 

 4.2.1.2  Бели Тимок 

 Бели Тимок (раније познат као Књажевачки Тимок) је највећи речни ток на 
простору општине Зајечар. Његов слив лежи између Тресибабе на југу, Старе планине на 
истоку, Зајечарског басена на северу и Тупижнице на западу. Ова река постаје од 
                                                           
9 http://www.timok.net/timok/ 
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Сврљишког и Трговишког Тимока, има композитну долину која протиче северним делом 
Књажевачке котлине, а затим кроз Вратарничку клисуру улази у Зајечарску котлину. Слив 
Белог Тимока заузима површину од 2200 km², док је његова дужина 92 km. Долина Белог 
Тимока је композитна јер се састоји из Књажевачке котлине, Вратарничке клисуре и 
Зајечарске котлине. Бели Тимок са леве стране прима Соколовичку, Кожељску, Грлишку и 
Лубничку реку а са десне стране Јелашничку и Коритску реку, малу Шашку и Аврамичку 
реку, Безданицу и Дубоки поток. Притоке Белог Тимока које најчешће пресушују током 
лета су: Јелашничка, Коритска,  Грлишка и Лубничка река. Густина речне мреже у сливу 
Белог Тимока износи 873 m/km² (Жикић, 1979). 

 4.2.1.3 Велики Тимок 

 Тимок настаје у Зајечарској котлини, 2 km североисточно од Зајечара, спајањем 
Белог и Црног Тимока на граници атара Зајечара и Великог Извора где напушта котлину 
на северу клисуром Златијом дугом 2,5 km, а дубоком 140 до 250 m. Дужина Великог 
Тимока је 88 km, а површина слива 1222 km². На Тимоку је мала хидроелектрана 
Соколовица (3,84 MW) која производи годишње само 17 милиона kWh електричне 
енергије. Електрана је пуштена у рад 1949. године, а њено проточно језеро одавно је 
засуто наносима, те хидроелектрана ради на проточној води.10 Леве притоке Тимока су 
Бела, Јелашничка, Глоговичка, Сиколска и Чубранска река, а десни део слива је 
хидрографски врло слабо развијен. 

 4.2.2 ЈЕЗЕРА  

 У општини Зајечар су у последњих педесет година израђена четири вештачка језера. 
У близини Салаша - Глоговичко и Совиначко, код Рготине - Рготско и код села Грлиште -
Грлишко језеро. Према својој основној намени могу се поделити у три групе: језера за 
водоснабдевање насеља, језера за наводњавање обрадивих површина и језера за туризам и 
рекреацију становништва. Осим тога што оне врше своју основну намену 
(водоснабдевање и наводњавање) она постају омиљена излетишта околног становништва. 

 4.2.2.1 Рготско језеро 

 На 16 km од Зајечара, северозападно према Бору, а на 2 km од села Рготине - 
створено је радом човека Рготско језеро (Сл. 7). Године 1978. рудари рудника кварцног 
песка „Србокварц“ из Рготине морали су због великог млаза  воде да напусте стари 
површински коп дубок око 70 m, а преко пута копа су отворили ново рудно лежиште. 
Вода је стално надолазила  и за неколико дана напунила је средиште копа које се касније 
ширило и расло. Данас је то језеро површине 3 ha.11 Рготско језеро је пуно риба, а некада 
су одржавана риболовачка такмичења. Језеро се састоји од једне веће плаже које окружује 

                                                           
10 http://timok.net/timok/ 
11 http://www.mc.kcbor.net 
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шума. Језеро годишње посети и до 2000 купача. Вода језера је топла, температура воде је 
између 25 и 27ºС.12  

  

Сл. 7 - Рготско језеро (фото: Томић М.) 

 4.2.2.2 Глоговачко језеро 

 Глоговачко језеро (акумулација "Воденичка река") је најстарије вештачко језеро у 
општини Зајечар. Изграђено је на Воденичкој реци 1964. године за наводњавање парцела 
Пољопривредног добра "Салаш" (Велојић, 1998). Налази се 26 km северно од Зајечара, а 2 
km удаљено од Салаша. Акумулација је на надморској висини од 330 m. Брана којом је 
преграђена Воденичка река висока 14 m и дугачка 60 m. Иза ње је настало 10000 m² 
пространо језеро, чија је просечна дубина 8 m, а највећа 12 m. Основна намена језера је да 
обезбеди воду за наводњавање обрадивих површина у власништву Пољопривредног добра 
"Салаш". Завод за јавно здравље "Тимок" у Зајечару протеклих година прати квалитет 
воде акумулације Воденичка река. Контрола воде је неопходна јер квалитет воде има 
еколошки значај кад је у питању производња здраве хране, као и рекреација и спортски 
риболов. Да би се одржао висок квалитет воде акумулације Воденичке реке на њеној 
притоци изграђена је ниска брана за заустављање наноса. Брана потиче из 1988. године и 
показала се вишеструко оправданом (Станковић, 2005). 

 4.2.2.3 Грлишко језеро 

 Грлишко језеро (Сл. 8) је највеће вештачко акумулационо језеро у општини 
Зајечар. Налази се југоисточно од Зајечара, на 16 km од града. Смештено је у долини 
између села Грлиште и Лесковца. Настало је 1989. године преграђивањем Грлишке реке на 
4,5 km узводно од ушћа Грлишке реке у Бели Тимок. Језеро је вишенаменско: служи за 

                                                           
12 http://www.zivetisaprirodom.rs/rgotsko-jezero-je-najcistije-najtoplije-u-evropi/ 
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водоснабдевање Зајечара пијаћом водом, због чега нема изграђених објеката намењених 
туризму, а употреба чамаца је забрањена. Користи се за наводњавање и задржавање 
наноса. Вода је бистра и провидна. Површина језера износи око 110 ha, а највећа дубина 
20 m. Акумулација је запремине 12 мил. m3. Језеро је пуно риба (шарана, 
кауглера, караша, бабушке, скобаља, клена и других врста) и погодно за пецање. 

 

Сл. 8 - Брана на Грлишком језеру (извор: Бајић А.) 

 4.2.2.4 Акумулација Совинац 

 Акумулација Совинац се налази 30 km северно од Зајечара, а 2 km удаљен од 
Салашa. Ова акумулација намењена је наводњавању обрадивих површина, али се током 
лета користи и за спорт, рекреацију и спортски риболов. Сматра се најуређенијим 
туристичким рекреативним центром околине Зајечара и Салаша. За време топлих летњих 
дана ту борави и до 1500 људи из ближих и даљих насеља. Ово живописно језеро лежи на 
надморској висини од 293 m. Брана висине 14 m изграђена је 1988. године. Иза ње су 
ујезерене воде потока Совинац.  

 Квалитет воде, у односу на друга вештачка језера општине Зајечар, је знатно 
лошији. Ову акумулацију захватио је јак процес еутрофизације. Мале количине воде које у 
току године добије утиче на то да је Совиначко језеро заправо стајаћа вода која нема 
хоризонтално кретање воде, а самим тим није ни богата кисеоником. Ово јако утиче на 
квалитет воде у акумулацији и доводи до брзе еутрофизације. Са преласком у еутрофни 
систем, вода у овој акумулацији није погодна за рекреацију (pH мање од 5 или већи од 9 
може изазвати неке инфекције код купача), за рибарство и наводњавање (Велојић, 1998). 
Уколико се ништа не предузме ова акумулација за пар година може постати 
неупотребљива за било које намене, сем донекле за наводњавање.  
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 4.3 РЕЧНИ РЕЖИМ 

   На територији општине Зајечар хидролошка осматрања врше се на Црном, Белом и 
Великом Тимоку. Реке Црни и Бели Тимок припадају сливу Великог Тимок. На 
хидролошкој станици Гамзиград прва хидролошка осматрања почела 1955. године, у 
Зајечару 1923, а у Вратарници 1952. године.  

Табела 9 - Општи подаци о водомерним станицама општине Зајечар 

Река 
Хидролошка 

станица 

Површина 
слива х.с. 

(km²) 

Удаљеност 
х.с. од ушћа 

(km) 

Кота "0" 
(m) 

Мерење 
водостаја 

Мерење 
протицаја 

Бели 
Тимок 

Зајечар 2150 4 124,41 1923. 1923. 

Вратарница 1771 20 149,76 1952. 1952. 

Црни 
Тимок  

Гамзиград 1199 19,20 152,20 1955. 1955. 

 Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 4.3.1 Водостај и водостање 

 Водостај представља висину нивоа воде у реци изнад условне равни, а водостање 
колебање водостаја у току одређеног периода. Проучавање водостања врши се на основу 
мерења водостаја. Водостаји се одређују посматрањем нивоа воде на водомерима. 
Најчешћи водомери који се употребљавају су у облику вертикалне градуиране летве. 
Водомери се причвршћују уз доњу страну стубова мостова. Они су постављени тако да 
осматрач може без тешкоће да види ниво воде према скали водомера. Висина нивоа воде 
се даје према тзв. кота нула водомера (Дукић, 2006). 

Табела 10 - Средњи месечни и годишњи водостаји (cm) река општине Зајечар (1991-2016) 

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

Гамзиград 
Црни 
Тимок 

41 47 71 69 44 25 8 2 4 12 21 35 31 

Зајечар 
Бели 

Тимок 
-43 -33 -14 -7 -33 -55 -71 -77 -80 -75 -63 -49 -50 

Вратарница 
Бели 

Тимок 
56 67 87 95 70 45 26 18 15 20 34 47 48 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 
 
 На основу података Републичког хидрометоролошког завода (Табела 10) закључује 
се да хидролошка станица Гамзиград има средњи годишњи водостај 31 cm на Црном 
Тимоку, а на Белом Тимоку на станици Зајечар -50 cm и Вратарници 48 cm.  
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Сл. 9 - Средњи месечни водостаји (cm) Црног Тимока на станици Гамзиград и Белог Тимока на станицама 
Зајечар и Вратарница (1991-2016) 

 Кривуља водостаја (Сл. 9) има максимум у пролеће, а минимум крајем лета и 
почетком јесени. Мале воде јављају се у току лета и рану јесен. У том периоду је смањен 
водостај на рекама, мањи потоци пресушују, а воде које се користе за наводњавање нема 
довољно. Крајем марта, почетком априла, долази до изливања река због топљења снега и 
пролећних киша. Због поплава, које су честе током пролећа, треба регулисати корито, 
скратити меандре, изградити заштитне бедеме и тако заштити пољопривредне површине.  

Табела 11 - Апсулутни минимални и максимални водостаји (cm) (1991-2016) 

Станица Река Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

Гамзиград 
Црни 
Тимок 

-50 1.09.2003. 356 14.05.2014. 406 

Зајечар 
Бели 

Тимок 
-105 14.09.2011. 382 21.02.2010. 487 

Вратарница 
Бели 

Тимок 
-3 

24.8.2000. 
23.8.2012. 
19.8.2013. 

540 21.02.2011. 543 

 Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 
 
 На основу података Републичког хидрометеоролошког завода који су приказани у 
Табели 11, забележени апсулутни минимални водостаји на станици Гамзиград 1.09.2003. 
године који износио је -50 cm, на станици Зајечар 14.09.2011. износио је -105 cm, док је на 
станици Вратарница забележен минимални водостај од -3 cm три пута: августа 2000, 2012. 
и 2013. године.  

 Максимални водостај забележен је на станици Гамзиград 14.5.2014. године и 
износио је 356 cm, на станици Зајечар 382 cm - 21.2.2010. године, а на станици Вратарница 
забележен је апсулутни максимум од 540 cm 21.02.2011. године. 
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 4.3.2 Протицај  

 Протицај је најважнији елемент речног режима. Он представља ону количину 
атмосферске воде која протекне кроз овлажени профил реке у једној секунди поред неког 
места, а изражава се у m³/s (Дукић, 2006). 

Табела 12 - Средњи месечни и годишњи протицаји (m³/s) на рекама општине Зајечар (1991-2016) 

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

Гамзиград 
Црни 
Тимок 

10,26 12,2 22,17 20,61 11,04 5,31 2,24 1,77 1,61 2,93 5,07 8,56 8,64 

Зајечар 
Бели 

Тимок 
11,8 15,6 21,6 23,7 14,3 7,38 3,86 3,01 2,48 3,36 6,11 

10,3
4 

10,2 

Вратарница 
Бели 

Тимок 
9,77 13,2 18,56 20,99 12,27 5,84 3,03 2,36 1,84 2,38 4,89 8,21 8,61 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 

 На Црном Тимоку, на хидролошкој станици Гамзиград, средњи годишњи протицај 
је 8,64 m³/s, док је на Белом Тимоку на станици Зајечар 10,2 m³/s, а у Вратарници 8,61 m³/s.  

 На овим хидролошким станицама (Сл. 10) највећи протицај река је током пролећа 
због отапања снега и атмосферских падавина које доспевају у водотоке, а најмањи 
протицај је у летњим месецима када температура ваздуха, његова влажност и учесталост 
брзине ветра доводе до повећаног испаравања воде на рекама. 

 

 

Сл. 10 - Средњи месечни протицај (m³/s) на Црном и Белом Тимоку (1991-2016) 
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Табела 13 - Апсолутни минимални и максимални протицаји (m³/s) (1991-2016) 

Станица Река Минимални Датум Максимални Датум Амплитуда 

Гамзиград 
Црни 
Тимок 

0,05 1.09.2003. 172 27.02.2013. 171,9 

Зајечар 
Бели 

Тимок 
0,4 22.08.2003. 297 21.02.2010. 296,6 

Вратарница 
Бели 

Тимок 
0,3 15.9.1994. 366 21.02.2010. 365,7 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод Србије 

 Апсулутни минимални протицај забележен је на Црном Тимоку на станици 
Гамзиград 0,05 m³/s - 1.09.2003.године, потом на Белом Тимоку на станици Вратарници 
0,3 m³/s - 15.09.1994.године, а на хидролошкој станици у Зајечару 0,4 m³/s - 22.08.2003. 
године. Апсулутни минимални протицаји јављају се крајем лета, док се апсулутни 
максимални протицаји на овим хидролошким станицама били у фебруару.  

 Апсолутно максимални протицај на станици Вратарници, забележен је  21.02.2010. 
године и износио је 366 m³/s, а истог дана и године на станици Зајечар протицај Белог 
Тимока износио је 297 m³/s. На станици Гамзиград апсолутно максимални протицај 
забележен је крајем фебруара 2013. године и износио је 172 m³/s. 
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5  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР 

 Идејно решење водоснабдевања града Зајечара први пут се помиње још давне 1923. 
године када је Давид Грове (Берлин-Шарлотенбург) направио пројекат. Зајечар је тада 
имао 10000 становника. То је ипак остало забележено само на папиру, а до правог решења 
и реализације снабдевања Зајечара водом долази много касније.13 

 

Сл. 11 - Пројекат водоснабдевања Давид Гровеа (извор: www.vodovodza.rs) 

 5.1 РАЗВОЈ ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОПШТИНИ ЗАЈЕЧАР 

 Општина Зајечар има проблем снабдевања здравом пијаћом водом и поред тога 
што лежи на обалама Тимока и на земљишту чији плићи и дубљи слојеви обилују 
подземним водама. У току целог XIX века становници ове општине се углавном 
снабдевали водом из оближњих река и природних извора - кладенаца. Плитки водоносни 
слојеви касније су коришћени помоћу баштенских бунара, често са ђермовима. Како у 
селима, тако и у граду скоро сва дворишта имала су бунаре, а та вода је коришћена не 
само за заливање башти него и за пиће и друге потребе домаћинства. Због тога су биле 
честе епидемије заразних болести па су градске власти покушавале већ крајем XIX века да 
реше проблем снадбевања становништва пијаћом водом.  

 У Зајечару је било неколико дубљих јавних бунара који нису могли да задовоље 
потребе све већег броја становништва. У периоду после Првог светског рата било је 
покушаја да се изгради савремени водовод (па и канализација) у самом граду. Општинска 
управа наручила је и пројекат од немачке фирме, али није реализован због врло високе 
цене изградње. До 1937. године израђено је 18 артершких бунара, који су се обично 
налазили на раскршћима важнијих улица, на тргу и другим прометнијим местима. 

                                                           
13 www.vodovodza.rs 
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 Aртешке чесме су подизане поред градске управе, а поједини имућни трговци и 
индустријалци подизали су их као своје задужбине обично крај својих кућа или у кругу 
својих фабрика (код пиваре, кожаре и др.). По ослобођењу 1944. године изграђено је још 
неколико чесама. Са изградњом артешких бунара снабдевање водом је знатно побољшано, 
баштенски бунари се запуштају или користе само за заливање и прање. Сви артешки 
бунари су веома дубоки (од 100 до преко 200 m), вода са ових чесама је врло питка, мека, 
иако има карактеристичан укус и мирис дубинских вода и цеви кроз које пролази, и данас 
се користи за пиће и кување. По квалитету воде посебно се цене "Тацкова", "Маркова" 
(Сл. 12) и "Пајићева" чесма. 

 

Сл. 12 - Тацкова и Маркова чесма (фото: Томић М.) 

 Са наглим развојем града после ослобођења, а нарочито са почецима развоја првих 
већих индустријских капацитета, проблем водоснабдевања града и индустрије водом опет 
постаје актуелан. Артешке воде су биле малог капацитета и нису могле подмирити ни 
најосновније потребе грађана чији је број нагло растао. 

 Већ 1952. године Народни одбор градске општине доноси одлуку да се отпочне са 
изградњом водовода. Пошто је оцењено да довођење воде са удаљених врела би било 
веома скупо и из финансијских разлога тешко остварљиво, приступило се истражним 
радовима поред обала Белог Тимока, узводно од болнице у Зајечару. Изградња водовода 
завршена је 25. новембра 1957. године, а пуштена је у рад тек наредне године у фебруару. 
Постројење и инсталација водовода поверени су новоформираној Управи водовода, 
каптажни објекти и црпна станица била је капацитета 18 l/s воде, потисни вод дужине 2 
km, резервоар на Краљевици капацитета 500 m³ и градска водоводна мрежа од 5 km. Како 
се повећавао број становника и дошло до проширења капацитета прерађивачких 
индустрија и изградње нових фабрика тако је и расла потреба за водом. Водоводна мрежа 
је у прве три године постојања проширена од 5 km, колико је имала 1957. године, на 12 
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km. Уз велике тешкоће и материјална улагања до 1964. године постиже се капацитет 
изворишта од 50 l/s, а до 1969. године и до 80 l/s. Изградња новог водовода започета је 
августа 1971. године, а завршена почетком јула 1973. године. Знатно боље материјалне 
могућности у односу на период изградње првог водовода пружале су шансу да град добије 
воду са неког од удаљенијих планинских врела, воду знатно бољег квалитета. Као 
најрационалније решење усвојен је пројекат довода воде са "леновачког врела" у подножју 
Тупижнице. Године 1973. водоводна мрежа достиже дужину 41 km, на коју је прикључено 
5600 домаћинства, целокупна индустрија и други потрошачи. Изградњом новог водовода 
"Тупижнички" водовод има капацитет од 80 l/s, гравитационог је типа, а успутно решава 
проблем снабдевања водом села Горње Беле Реке, Лесковца, Грлишта и Грљана 
(Вељковић, 1974). Према подацима јавног комуналног предузећа "Водовод" у Зајечару 
2016. године на градски водовод прикључено је 16746 домаћинства. 

 У послератном периоду ни села данашње општине нису остала по страни по 
питању решавања проблема снабдевања водом. Међу првим, сопствени водовод добио је 
Велики Извор већ 1946. године, који је изграђен добровољним радом грађана. До 1954. 
године водовод изграђује још 11 села: Рготина, Гамзиград, Прлита, Врбица, Звездан, 
Селачка, Леновац, Николичево, Мариновац, Ласово и Велики Јасеновац. Међутим, у овим 
случајевима ради се о довођењу воде до једне или неколико чесама у селу. Касније још 
неколико села добија водвод са јавним чесмама: Вражогрнац, Горња Бела Река, 
Копривница, Јелашница, Чокоњар, Лубница, Мали Извор, Салаш, Дубочане, Заграђе и др. 
(Вељковић, 1974). 

 До 1960. године у општини Зајечар није било канализације. Атмосферске и отпадне 
воде отицале су површински улицама до река или до јаруга. Са изградњом водовода у 
граду проблем канализације се још више заоштрава, пре свега у погледу здравствено - 
хигијенских мера. Пројекат канализације рађен је упоредо са пројектом водовода, али 
материјални проблеми нису омогућавали да се и изградња врши истовремено. Први 
радови на канализацији у Зајечару отпочели су половином 1960. године скромним 
новчаним средствима и добровољним радом грађана. У току 1961. и 1962. године радови 
су знатно интензивнији захваљујући добијеним зајмовима, средствима општине и 
самодоприносу грађана. Крајем 1962. године завршен је главни колектор у Зајечару до 
Трга ослобођења, одакле су се рачвали мањи колектори дуж улица Љубе Нешића, 
маршала Тита (данас Николе Пашића) и Светозара Марковића. У даљим фазама повезани 
су сви индустријски објекти и настављени радови на проширењу канализационе мреже 
ван главних артерија. До 1967. године достигнута је дужина од 9 km канализационе 
мреже, а 1973. године је већ било преко 14 km, са преко 2300 домаћинстава прикључених 
на мрежу. Очигледно, динамика изградње канализације није сразмерно пратила изградњу 
водоводне мреже. Мрежа канализације покрива свега једну четвртину града, а користи је 
такође једна четвртина домаћинства (Вељковић, 1974). 
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 Водоснабдевње становништва општине Зајечар и дела индустрије града Зајечара 
врши се са три изворишта. То су изворишта "Бели Тимок" и "Тупижница" одакле се 
експлоатише подземна вода док се на трећем вода захвата из акумулационог језера 
"Грлиште". 

 5.1.1 Извориште "Бели Тимок" 

  Извориште "Бели Тимок" припада општини Зајечар. Налази се на левој обали 
Белог Тимока, непосредно испод ушћа Лубничке реке, 3 km југоисточно од центра 
Зајечара. Терен у подручју изворишта је заравњен и представља алувијалну раван Белог 
Тимока.  

 Извориште "Бели Тимок" је најстарије извориште и представља почетак 
организованог водоснабдевања у Зајечару. Експлоатација изворишта "Бели Тимок" 
почиње од 1957. године. Извориште је формирано у алувијалним наносима Белог Тимока. 
Систем захватања воде је из копаних бунара са натегама. Услед честих меандрирања 
Тимока и дебљина алувијалних наноса је различита. Преко алувијалних шљункова и 
пескова дебљине 2-3 m налази се слој глиновитог материјала који делимично штити 
подземну воду од загађења. Водоносни нанос је пресечен коритом Белог Тимока. Ниво 
подземне воде је у природним условима на дубини 3-4 m. На ниво подземних вода у зони 
изворишта директно утиче положај нивоа подземне воде у Белом Тимоку, као и режим 
експлоатације. У периоду експлоатације ниво воде се спусти током лета до 4,1 m испод 
површине терена (Драгишић и др., 2016). 

 Извориште је у периоду 1990-2002. године било напуштено, након чега је поново 
стављено у функцију. Садашње извориште се састоји од 10 плитких копаних бунара. 
Бунари су повезани системом натеге и то на следећи начин: прва натега са три бунара, 
друга натега са два и трећа са пет бунара. Дубина бунара износи око 6 m. Сви су урађени 
до водонепропусне подлоге. Пет бунара је урађено пре 1980. године, а нешто касније још 
пет бунара је изграђено. Све подземне воде се уливају у један заједнички захват тј. бунар 
одакле се усмеравају у црпну станицу "Бели Тимок", где се преко водомера врши мерење 
укупно експлоатисане воде. Поред копаних бунара, на подручју изворишта изграђено је 
неколико инфилтрационих базена за потребе повећања количине воде током периода 
ниских водостаја. Овај систем вештачке регулације издани већ дужи низ година није у 
функцији, тако да су инфилтрациони базени обрасли вегетацијом и напуштени. 
Коришћени су до 1990. године. Количина воде у изворишту варира у зависности од нивоа 
воде у Белом Тимоку. Капацитет изворишта просечно годишње је око 30 l/s (Драгишић и 
др., 2016). 

 На изворишту је изграђена и опремљена црпна станица "Бели Тимок" из које се 
вода потискује у дистрибутивну водоводну мрежу и резервоар "Краљевица". Капацитет 
црпне станице износи 125 l/s, док капацитет изворишта варира у зависности од нивоа воде 
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у Белом Тимоку и креће се од 50 l/s у периоду ниског водостаја до 75 l/s при високом 
водостају. Извориште је дограђивано у виду налевања инфилтрационих базена водом из 
Белог Тимока и подизањем капацитета изворишта на 90 l/s. У краћем временском периоду 
ово извориште било је напуштено, али се убрзо увидело да представља најбољу замену у 
случају планског или хаваријског искључења изворишта "Грлиште" (Илић, 2008). 

 5.1.2 Извориште  "Тупижница" 

 Извориште "Тупижница" је у експлоатацији од 1973. године. Налази се у атару села 
Леновац у клисури Ласовачке реке, испод северног обода планине Тупижнице, на коти 
270 m. Тупижничко врело је каптирано, а каптажа је изведена нешто ниже од главног 
места истицања подземних вода, на коти 267 m. Представља карстно врело у кањону 
Ласовачке реке. Од Зајечара је ваздушном линијом према југозападу удаљено 17 km. У 
залеђу изворишта налази се планински масив Тупижница који захвата површину око 120 
km² са највишим врхом тзв. Ласовачки врх (1160 m н.в.). 

 Значајна хидрогеолошка истраживања почињу педесетих година XX века. Н. 
Милојевић и К. Петковић су први написали рад у коме су обрађени геолошки подаци 
добијени истражним бушењем у неогеним седиментима на подручју општине Зајечар. 
Прву значајну хидрогеолошку студију објавио је Ј. Николић (1969) где конкретно описује 
хидрогеолошке карактеристике Црног и Белог Тимока. Поред бројних геолошких и 
хидрогеолошких истраживања на овом простору, крајем XX века, била су присутна и 
спелеолошка истраживања чији је највећи допринос дало смучарско друштво "Љуба 
Нешић" из Зајечара, које је израдило катастар спелолошких објеката планине Тупижнице. 

 

Сл. 13 - Хидрогеолошки профил у пределу Тупижничког врела 

1. кречњаци; 2. пешчари; 3. ниво подземних вода; 4. правац кретања подземних вода; 
5. Тупижничко врело; 6. истражна бушотина са самоизливом (извор: Драгишић и др., 2016) 

 
 Истицање подземних вода са Тупижничког врела се врши из доње кредних 
кречњака. Они су тектонски веома поремећени и убрани, израседани и поломљени. На 
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овом простору кречњаци се одликују бројним морфолошким карстним облицима. На 
самом врелу су јасно изражени раседи. Најдоминантнији расед нагнут је у правцу 
југоистока. Други расед је јасно изражен и има пад управан на корито реке. Дуж раседа 
налазе се канали и пећине. Појава самог врела предиспонирана је зоном непропусних 
пешчара (Сл. 13). Управо у зони Тупижничког врела, налази се најнижи контакт кречњака 
са "водонепропусним" стенама, на коти око 270 m. Због тога је и карстни процес претежно 
био усмерен према северу и на том контакту је настало најјаче врело Тупижнице. На 
истоку тај контакт је на котама 370-420 m, док је на југу 360-550 m. На западу контакт 
између кречњачких и девонских творевина је на котама 650-920 m (Драгишић и др., 
2016а). 

 Врело је каптирано, а каптажа изведена нешто ниже од главног места истицања 
подземних вода, на коти од 267 m. Према подацима Јавног комуналног предузећа 
"Водовод" у Зајечару на врелу нису запажена замућења. Од врела до фабрике за прераду 
воде у Зајечару изграђен је цевовод  који има пропусну моћ до 80 l/s и дужине 26,5 km до 
Зајечара. Успутна насеља као што су: Леновац, Горња Бела Река, Лесковац, Грлиште, 
Грљан и Вратарница добијају око 5 l/s, а остала количина остаје за потребе Зајечара. При 
екстремно сушним годинама захвата се око 40 l/s (Драгишић и др., 2016а).  

 5.1.3 Акумулација "Грлиште" 

 Акумулација "Грлиште" налази се југозападно од Зајечара, већим делом на 
територији општине Зајечар, а мањим делом припада општини Бољевац. Географско 
подручје налази се између 43º 50' северне географске ширине и 22º 3' - 22º 18' источне 
географске дужине на територији Карпатско-балканске Србије, између реке Бели Тимок 
на истоку и брда Братуњевац (401 m) на северу, Мечијег виса (769 m) на западу и 
Ласовачке Тупижнице (1160 m) на југу. Акумулација "Грлиште" налази се узводно од села 
Грлиште на Грлишкој реци (I фаза), из које се преко постројења за пречишћавање вода у 
систем уводи потребна количина воде. Брана и акумулација "Грлиште" налазе се узводно 
од села Грлиште на Грлишкој реци, највећој левој притоци Белог Тимока (Група аутора, 
2012). 

 Систем је касније проширен извориштем "Тупижница", удаљеног 26 km 
југоисточно од града Зајечара. У периоду малих вода ова два извориша нису задовољавала 
потребе за водоснабдевњем због тога што се јављао дефицит воде која се може захватити. 
Због тога се поставио захтев да се у систем уведу и површинске воде чији се проток 
регулише акумулацијом са годишњим регулисањем. Ово је најпоузданији начин испоруке 
воде као и подмиривање потреба за водом, јер није условљен великим варијацијама 
капацитета изворишта подземних вода. Зато је акумулација "Грлиште" укључена је у 
водоводни систем 1988. године, као треће извориште. Данас ова акумулација представља 
окосницу водоснабдевања града Зајечара. Изградња водоводног система "Грлиште" 
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представља трајно решење водоснабдевања града Зајечара, као и велики потенцијал у 
смислу решавања водоснабдевања у свим селима општине Зајечар. 

 Извориште је у ствари акумулација која је формирана изградњом бране "Грлиште", 
на Грлишкој реци, запремине 12 мил. km³ воде са планираним капацитетом од 550 l/s. Због 
мале запремине акумулације није могућа трансформација поплавних таласа, тако да, 
поред основне намене акумулације за водоснабдевање, иста се користи за спортски 
риболов. Од акумулације до Зајечара изграђен је цевовод дужине 12,5 km, пречника 914 
mm, а капацитета 800 l/s. Вода са изворишта допрема се у фабрику воде "Краљевица" чији 
је капацитет 600 l/s. За третман воде користи се технологија и опрема која технолошки 
припада 80-им годинама XX века (Илић, 2008). 

 

Сл. 14 - Шематски приказ водоводне инфраструктуре за водоснабдевање Зајечара (извор: Бајић А., 2017)   

 Водоводни систем "Грлиште" чине: брана и акумулација "Грлиште", цевовод 
сирове воде Грлиште-Зајечар, постројење за пречишћавање воде "Краљевица". 
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Реализација решења водоснабдевања са браном "Грлиште" предвиђена је у две фазе: 

 I фаза - подразумева изградњу бране са котом круне 194 m надморске висине, 
формирањем акумулације од 12 милиона m³ и максималним капацитетом прераде 
сирове воде на постројењу од 700 l/s. 

 II фаза - планира надвишење бране до коте 214 m надморске висине,  при чему би 
се добила акумулација од 40 милиона m³, а постројење би прерађивало 1400 l/s 
сирове воде.14 

 5.2 ПРОБЛЕМИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР 

 На територији општине Зајечар најугроженије су издани формиране у оквиру 
алувијалних творевина дуж токова Црног, Белог и Великог Тимока. Бели Тимок протиче 
кроз пространу котлину у којој се налазе индустријска постројења чије отпадне воде 
значајно утичу на квалитет изданских вода као и вода у самој реци. Површински покривач 
водоносне средине је у неким деловима врло танак, а често и изграђен од добро 
водопропусних седимената тако да постоји могућност загађивања изданских вода из 
септичких јама, затим од различитих пољопривредних препарата. Посебно је угрожен део 
издани око састава Белог и Црног Тимока због концентрације индустријских и других 
постројења у самом граду и његовој околини који обилују отпадним водама.   

 У сеоским насељима налази се велики број дивљих депонија. Депонијске воде 
доспевају у слив и тиме посредно или непосредно загађују изворишта. Проблем 
представљају водопропусне септичке јаме и санитарно необезбеђени објекти за чување и 
узгој стоке јер утичу на заштиту квалитета воде. Значајан вид борбе против загађења је 
смањење количине загађујућих материја које доспевају до водених токова. Овај вид 
подразумева постављање одговарајућих филтера и посебних система таложника на 
местима где се изливају отпадне воде. Значајан вид спречавања загађивања водених 
токова је специјална заштита изворишта, планирање и постављање ђубришта и депонија 
даље од водотокова, смањење употребе ђубрива и пестицида у пољопривреди, као и 
масовно пошумљавање и чување земљишта од ерозије.  

 Сеоска насеља општине Зајечар често користе бунаре или локалне водоводе као 
извор водоснабдевања. Ова вода је често бактериолошки неисправна. Проблем неисправне 
воде у селима је у томе што се не врши хлорисање, односно, систематска дезинфекција. 
На основу резултата анализе воде за пиће у сеоским насељима општине Зајечар 2011. 
године, које је спровео Завод за јавно здравље "Тимок" у Зајечару, ситуација није ни мало 
повољна. Један број водних објеката био стално или повремено без воде. Воде није било 
или због пресушивања изворишта или због запушавања каптажне грађевине. Велики број 
испитаних локалних водовода не одговара у бактериолошком погледу, а нешто мањи 
проценат не одговара у хемијском погледу. Узрок велике неисправности воде за пиће из 
                                                           
14 http://www.vodovodza.rs/ 
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сеоских водовода и других објеката огледа се у лошем каптирању или нестручно 
заштићеном подземљу око бунара или других водних објеката који се користе за 
водоснабдевање па је омогућено продирање воде са површине терена директно у водни 
објекат.  

 У мрежи може доћи до покретања талога из цевовода након кварова, што доводи до 
повећане мутноће. Постоји опасност од бактериолошког загађења, односно 
микробилошког. Углавном се јавља на крајњим тачкама или у објектима са врло старом 
инсталацијом или у објектима који врло мало троше воду и не долази до измене воде, тј. 
вода је устајала, а у таквој води се развијају микроорганизми. Зато је добро да се вода 
мења, како у резервоарима, тако и у цевима, али и у кућној инсталацији. 

 Загађење површинских и подземних вода, загађења из индустријских комплекса, 
прекомерна употреба пестицида и хербицида у сливним подручјима акумулација 
угрожавају квалитет воде за пиће, а тиме и здравље људи. Због тога се треба односити 
према води као према једном од најважнијих ресурса, који треба штити од загађења и 
користити рационално.  

  На акумулацији "Грлиште" велики проблем се јавља у томе што вода није у 
потпуности обезбеђена од загађења од околних насеља; од потопљених објеката насеља 
Лесковац, затим од некадашњих ђубрења пољопривредног земљишта које је данас 
потопљено, а посебно од насеља Леновац, Ласово и Горња Бела Река. Проблем се јавља у 
виду суспендованих органских материја и детарџента присутних у води изнад количина 
које су дозвољене у води за пиће и то највише из отпадних вода које се неконтролисано 
упуштају у акумулацију, односно у њене притоке (Група аутора, 2012). 

 У близини изворишта "Бели Тимок" налазе се микродепресије у терену које су 
последица ископавања шљунка. Овакви радови угрожавају извориште јер се нарушава 
природни покривач. Тако да је потребно забранити сва могућа ископавања у близини 
изворишта, сем ако нису за потребе водоснабдевања (Драгишић и др., 2016).  

 Проблеми водоснабдевања представљају суше и поплаве. Током летњих месеци 
због великог испаравања смањен је водостај на рекама,а у пролећним месецима, због 
отапања снега и леда и честих киша долази до поплава.  

 Проблем у водоснабдевању могу да представљају сама изворишта која нису 
довољно заштићена и не поштују се зоне санитарне заштите као један врло важан фактор 
квалитета воде. Веома је битно понашање на самом изворишту, било да се ради о 
подземној или површинској води. Управо из тог разлога се утврђују елаборати у зонама 
санитарне заштите који јасно и прецизно дефинишу непосредну зону заштите.  

 Загађена вода може бити пречишћена хемијским и биолошким средствима. 
Хемијска средства представљају различите хемикалије које се убацују у воду и 
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неутралишу опасне материје. Најефикасније су биолошке мере јер су засноване на 
природним законитостима и активностима живих бића. Захваљујући активностима 
чланова биоценозе водени екосистеми имају снажну моћ природног самопречићавања. Та 
моћ огледа се у томе што биљке и други организми брзо елименишу загађујуће материје и 
враћају хемијске односе у води на природан ниво. И водени организми нису свемоћни. 
Последице великог загађивања, нарочито тешким металима који се таложе на дну, могу се 
осећати и деценијама (Ђукановић, 1991). 

  Штедња и рационално коришћење представљају један од веома ефикасних начина 
чувања воде од загађења. Вода која се употребљава за пиће пречишћава се у фабрици воде 
"Краљевица" у Зајечару. Што је мања потрошња воде, мања је и потрошња енергије за 
њену производњу. Вода која се потроши одлази у канализацију, па се тако повећава 
количина загађене воде која се улива у природне водотокове. Чисте, питке воде данас има 
толико мало, а временом биће је све све мање, тако да ће она у будућности бити све 
скупља. Њено поскупљење за сад одлажу штедња и рационално коришћење воде.  

 5.3 ОТПАДНЕ ВОДЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР 

 Отпадне воде Општине Зајечар чине санитарне воде из домаћинства и локалних 
институција, а у граду и индустријске отпадне воде. Сва санитарна вода и отпадне воде 
већине индустријских предузећа, лоцираних у Зајечару, се преко градске канализације 
испуштају у Црни Тимок (Сл. 15), без икаквог претходног третмана. Неколико зајечарских 
индустријских постројења поседује таложнике који служе за делимично ослобађање воде 
од суспендованих честица, пре него што се испусте у градску канализацију или директно у 
саму реку (Група аутора, 2012). 

 

Сл. 15 - Отицање отпадне воде у Црни Тимок у Зајечару (фото: Томић М.) 
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 Паралелно са изградњом водоводних капацитета, давне 1957. године, почело се са 
изградњом канализационог система. Међутим, изградња канализационог система веома 
касни и заостаје за развојем водовода. То представља велики еколошки, санитарни и 
урбани проблем. 

 У Зајечару је основну концепцију канализационог система условила конфигурација 
терена у долини Црног и Белог Тимока, који се низводно од града спајају у Велики Тимок. 
Такав положај условио је три одвојена колектора, који прикупљају и одводе употребљену 
санитарну воду ка будућем централном постројењу за пречишћавање отпадних вода. Први 
главни колектор простире се левом обалом Црног Тимока, други се простире десном 
обалом Црног Тимока, док трећи се простире левом страном Белог Тимока. Прва два 
колектора се изливају у реку Црни Тимок на месту где је 1960. било изграђено постројење 
за третман отпадних вода, али није дало добре резултате па је убрзо напуштено (Група 
аутора, 2012). 

Табела 14 - Значајни загађивачи вода општине Зајечар 

Извор: Завод за јавно здравље "Тимок" у Зајечару 

 Из података представљених у Табели 14 можемо да закључимо да само два од 
укупно девет предузећа поседују уређаје за пречишћавање отпадних вода у облику 
таложника, док остала предузећа немају уређаје за пречишћавање отпадних вода. Највећу 
количину отпадних вода има предузеће Југо-Каолин из Рготине, укупно 1360 m³/дан, које 
одлази у Борску реку.  

 Пречишћавање у таложницима је примарни и најгрубљи облик пречишћавања воде, 
што није довољно да би се воде Тимока очувале чистијим и исправнијим. Требало би 
доста порадити на пречишћавању отпадних вода, поготову у прехрамбеној и индустрији 
каблова. Квалитет воде Црног Тимока се прати пре и после улива градске канализације, од 
стране Завода за јавно здравље "Тимок" у Зајечару, као и квалитет отпадне воде из саме 

Загађивач 
Поседује уређај за 

пречишћавање 
отпадних вода 

Количина 
отпадне воде 

Рецепијент 

Фабрика каблова Да (таложник) 230 m³/дан Тимок 

Југо-Каолин, Рготина Да (таложник) 1360 m³/дан   Борска река 

Пивара "7.септембар" Не 690 m³/дан Градска канализација 

Здравствени центар Зајечар Не Без података Градска канализација 

Аутотранспортно предузеће "Тимас" 
Зајечар 

Не Без података Црни Тимок 

Индустрија млека "Имлек" Зајечар Не 300 m³/дан Градска канализација 

Пољопривредно добро "Зајечар" Не Без података Црни Тимок 

"Житорпромет" Зајечар Не Без података Градска канализација 

Комуналне отпадне воде Зајечара Не Без података Градска канализација 
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градске канализације Зајечара (на коју су прикључена многа предузећа) и то четири пута 
годишње. На Црном Тимоку као потенцијални загађивач постоји још и фабрика коже, која 
само повремено ради. Испитивање квалитета отпадних вода фабрика коже, као и 
квалитета Црног Тимока, пре и после улива те воде, вршило се само једанпут и то 
новембра 2008.године. 

 Град Зајечар је започео израду Локалног еколошког акционог плана 2003. године. 
Документ је у форми нацрта, био је разматран, али није усвојен. У том документу 
предвиђена је изградња јединственог постројења за пречишћавање отпадних вода из 
градске канализације, као дугорочно решење за заштиту Црног и Великог Тимока.  

 Канализациона мрежа није изграђена на читавој површини града Зајечара, а није 
проширена ни према селима. Укупна дужина канализационе мреже је око 80 km у 
Зајечару, са теденцијом интензивног ширења и усмеравања ка будућем Централном 
постројењу за пречишћавање отпадних вода града Зајечара. Такво стање санације града 
није прихватљиво јер је Зајечар, тренутно, један од највећих извора загађења Тимока. 
Посебно је лоше стање у селима које своје отпадне воде непосредно упућују у површинске 
и подземне воде, што све више угрожава и његова властита локална изворишта. Ниједно 
сеоско насеље у општини Зајечар нема решено питање прикупљања, одвођења и 
пречишћавања вода. То није урађено ни у насељима која се налазе узводно од саме 
акумулације "Грлиште" као што су села: Лесковац, Горња Бела Река, Ласово, Леновац; 
због тога ова насеља делују као загађивачи Грлишке акумулације. Улагање у развој и 
ширење канализационог система представља свакако корак напред у очувању и заштити 
животне средине. 

 5.4 КВАЛИТЕТ ВОДЕ ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА  

 Према квалитету воде, речни токови Тимочког слива припадају свим класама вода. 
Велики Тимок и његове саставнице Бели и Црни Тимок су оптерећене отпадним водама, 
јер су под утицајем индустрије у Борском, Бољевачком, Зајечарском и Књажевачком 
басену. Све три реке су између III и IV класе. У периоду 1992-1996. година испитивања 
квалитета воде вршена су на станици Брусник и река је припадала III класи, а током 2006. 
и 2007. године, када су после прекида опет вршена испитивања квалитета, на профилу 
Чокоњар био је ванкласни ток.15 

 Фабрика воде "Краљевица“ је постројење за прераду воде за пиће капацитета 600 
l/s. Лоцирано је на источном делу брда "Краљевица" у непосредној близини града 
Зајечара, изнад пута Зајечар – Књажевац. Фабрика је решена као блоковски систем, при 
чему је свака јединица независтан објекат, а све су међусобно повезане. Највећа пажња на 
постројењу за прераду воде "Краљевица" поклања се квалитету воде. Интерна контрола 
воде обавља се 24 часа у хемијској, микробиолошкој и биолошкој лабораторији фабрике 
                                                           
15 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-7552/2009/1450-75520957007O.pdf 
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воде у Зајечару. У овој фабрици врше се испитивања квалитета сирове воде, воде из 
појединих етапа процеса прераде, квалитета финалне воде, воде из изворишта "Бели 
Тимок" и "Тупижница", вода из дистрибутивне мреже града и села, вода из језера и река 
дотока, отпадне воде лагуна и квалитет воде са артешких чесама. Разлика између сирове и 
финалне воде представља ону количину воде која се троши у технолошком процесу 
производње. Екстерну контролу квалитета воде са изворишта и из дистрибутивне 
водоводне мреже врши Завод за јавно здравље "Тимок".16  

 

Сл. 16 - Процес прераде воде на постројењу "Краљевица" (извор: Бајић, 2017) 

Технолошки третман за пречишћавање вода на постројењу "Краљевица" (Сл.11) обавља 
следеће технолошке операције: 

а) Претходно хлорисање се врши додавањем хлора у сирову воду. Има задатак да изврши 
дезинфекцију воде пре уласка у постројење, да спречи или умањи размножавање алги у 
постројењу и да повремено изврши оксидацију органских материја, гвожђа и мангана. 

б) Дозирање активног угља у праху - активни угаљ је један од најсигурнијих и 
најефикаснијих средстава за побољшање квалитета пијаћих вода. Апсорбује већину 
загађивача растворених у води. Користи се за смањење органских материја уз коагулацију 
и флокулацију, за елиминацију укуса и мириса, боје, успешно елиминише постојане 
детерџенте, као и пестициде. 

                                                           
16 http://www.vodovodza.rs/ 
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в) Коагулација и флокулација. Коагулацијом и флокулацијом се могу уклонити мутноћа, 
боја, органске материје, штетне бактерије и други патогени микроорганизми, алге, 
планктон организми, као и супстанце које дају води укус и мирис. 

г) Таложење се одвија у таложницима типа „пулзатор“, који је веома заступљен у 
поступку прераде воде како из речних токова тако и на воде из акумулационих језера и 
показао се доста ефикасан. Таложењу се подвргава вода након извршене коагулације и 
флокулације. Избистрена вода из таложника одводи се на даљи третман у озонатор. 

д) Дезинфекција озоном је посебна мера дезинфекције којом се остварује потпуно 
уништење клица и вируса. Озон одлично врши стерилизацију, веома је ефикасан. 
Захваљујући његовом јаком оксидационом дејству делује на бактерије, вирусе, уклања 
боју. Озонирањем се обезбеђује оксидација евентуално заосталих органских материја и 
мангана. Озонирана вода одводи се даље у филтерско постројење ради потпуног 
бистрења. 

ђ) Филтрирање се обавља на брзим, гравитационим, пешчаним филтерима, са струјањем 
воде одозго надоле. Филтери обезбеђују потпуно бистрење воде. Базен чисте воде налази 
се испод пешчаних филтера у коме се прихвата избистрена вода. У њему је предвиђен 
простор (резервоар) за воду за прање филтера који се мора напунити пре отицања воде у 
остали део резервоарског простора. Резервоар је запремине 3000 m³ што омогућава 
заводољавање потребе за водом у дистрибутивној мрежи у току дана. Из резервоара чисте 
воде - вода се захвата и потискује у дистрибутивну водоводну мрежу и резервоар 
"Краљевица" од 1500 m³. Капацитет црпне станице је 450 l/s. 

е) Завршно хлорисање представља завршни третман у оквиру технолошког процеса 
пречишћавања воде за пиће. Хлор се најчешћа употребљава за дезинфекцију воде. 
Завршна дезинфекција хлором, која се обавља у базену чисте воде, са временом контакта 
од најмање 30 минута, обезбеђује уништавање евентуално преосталих микроорганизама. 
Вода за пиће која се шаље потрошачима хлорише се до одређене вредности хлора, јер је 
он потребан и неопходан да не би дошло до загађења воде током њене дистрибуције.17 

 5.4.1 Квалитет воде изворишта "Бели Тимок" 

 На основу података Завода за јавно здравље "Тимок" у Зајечару (анализе вршене у 
периоду 2012-2013.године) воде са овог изворишта су прозрачне, без укуса и мириса. У 
току овог испитивања није запажена појава замућења воде, што указује да филтрацијом 
воде кроз порозну средину долази до њеног избистрења. Температура подземних вода је 
од 11-17,8ºС тј. одговара средње годишњој температури ваздуха на овом подручју. 
Водовод у Зајечару има обавезу да два пута месечно прати квалитет подземне воде са 
изворишта "Бели Тимок". 

                                                           
17 http://www.vodovodza.rs/ 
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 5.4.2 Квалитет воде изворишта "Тупижница" 

 Вода овог изворишта је изузетног квалитета, нема органског загађења, хемијски 
исправна, бектериолошки оптерећена. Температура воде је 12ºС. Квалитет воде изворишта 
"Тупижница" је изузетан, тако да је потребно само благо хлорисање воде како би се 
постигла  апсолутна исправност воде за пиће. 

 5.4.3 Квалитет воде акумулације "Грлиште"  

 Квалитет воде варира у току године у зависности од временских прилика. Вода је 
благо алкална, променљиве температуре, повремено је присутан мирис и укус, мале 
мутноће, повишено органско оптерећење, променљив садржај азотних једињења, у 
летњим месецима повећано присуство мангана, без присуства тешких метала, средње 
калцијумске тврдоће, бактериолошки и биолошки оптерећена.  

 5.4.4 Квалитет воде за пиће и стање водних објеката у селима општине Зајечар у 
2011. години  

 Завод за јавно здравље "Тимок" из Зајечара, отпочео је током 1998. године 
контролу квалитета воде за пиће само из села на територији ове општине где постоје 
изграђени сеоски водоводи. Од 1999. године квалитет воде се контролише из сваког 
насеља  и то најмање по два јавна водообјекта у насељу четири пута годишње  као и по 
два узорка из сваког водовода у насељу на територији општине Зајечар. Потребно је 
контролисати квалитет воде за пиће и из других сеоских насеља која немају изграђене 
водоводе већ се снабдевају из приватних или других јавних водообјеката. Тако је у 2011. 
години извршена анализа узорака воде, од стране Завода за јавно здравље "Тимок",  
обиласком свих водовода и других јавних водних објеката у селима општине Зајечар.  

 Вражогрнац је насеље које је од 1994. године добило здраву воду за пиће. 
Прикључењем на градски водовод, мештани овог насеља решили су вишегодишњи 
проблем недостатка воде као и проблем недостатка хигијенски исправне воде. Међутим, 
још увек један известан број грађана није се прикључио на мрежу градског водовода и 
користи воду локалног водовода који има три јавне чесме из градског водовода са којих се 
мештани, који нису прикључени на водовод, снабдевају водом за пиће. Контролом 
квалитета воде утврђено је да узорци воде из градског водовода доброг квалитета и могу 
да се користе за пиће, међутим узорци воде са јавних чесама локалног водовода не 
одговарају у бактериолошком као ни у хемијском погледу. Домаћинства која нису 
прикључени на водовод би требало упутити да се водом снабдевају са јавних чесми 
градског водовода јер је здрава за пиће. 

 Гамзиград поседује два водовода: локални водовод који је прикључен на градску 
мрежу. У 2011. години узорци воде из овог водовода показали су бактериолошки и 
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хемијски исправну воду. Овај водовод је прикључен на градски водовод па је 
највероватније то разлог овој исправности.  

 Горња Бела Река - Један део овог насеља снабдева се водом за пиће из 
Тупижничког цевовода који доводи воду до Зајечара. Резултати ових аналаза показују да 
је вода увек хигијенски исправна. Док остали становници овог насеља користе воду за 
пиће са извора "Бигар". Према резултатима анализа узорака воде, коју спроводи Завод за 
јавно здравље у Зајечару, у 2011. години узорак ове воде је скоро увек давао неисправну 
воду за пиће у бактериолошком погледу. Узрок овоме је лоше урађена каптажа у коју је 
могуће продирање површинске воде. Резервоар је лоше изграђен па вода из каптаже не 
може дотицати у резервоар. Не постоји хипохлоринатор за стално хлорисање воде. Због 
тога мештани овог насеља би требало да користе воду за пиће из Тупижничког цевовода.  

 Лубница је насеље које је било једно од најугроженијих када је у питању 
водоснабдевање. Средином 2001. године завршена је изградња водовода у насељу и 
извршено прикључење на градски водовод. Узорци воде у 2011. години показали су да 
мештани користе бактериолошки и хемијски исправну воду. 

 Планиница је насеље које је требало да се прикључи на градски водовод 2001. 
године, али се то није десило. Током 2002. године доведена је вода до самог насеља али је 
број прикључених домаћинстава био веома мали. У 2006. години контролисан је квалитет 
воде из градског водовода, али вода није била бактериолошки исправна. Међутим, у 2011. 
години узети узорци воде показали су бектериолошки и хемијски исправну воду.  

 Рготина - нижи део овог насеља је прикључен на градски водовод који је под 
сталном контролом која је бактериолошки исправна. Виши део насеља и даље користи 
стари сеоски водовод који је изграђен за потребе "Србокварца" и овај водовод користи 
велики број домаћинства Рготине. Контролом у 2011. години утврђено је да је ова вода  
бактериолошка неисправна. Овде је неопходно извршити реконструкцију комплетне 
разводне мреже кроз насеље и изградити црпну станицу како је пројектом предвиђено да 
би се цело насеље могло прикључити на градски водовод.  

 Трнавац је насеље збијеног типа где је потребно што пре изградити сеоски водовод. 
У 2003.години дошло је до изградње резервоара и главног цевовода до Трнавца па је од 
2004. године почело прикључивање већег броја домаћинства на овај водовод. У 2011. 
години када се вршило испитивање воде сви узорци су показали бактериолошки и 
хемијски исправну воду.   

 У периоду од 1992. до 2003. године на градски водовод прикључена су следећа 
сеоска насеља: Вражогрнац, Аврамица, Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, 
Лубница, Звездан, Планиница, Леновац и Гамзиград. Према плану водовода наставило се 
касније на ширењу мреже према месним заједницама које су имале несигурно 
водоснабдевање својих мештана. Ради побољшања квалитета воде у сеоским водоводима 
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у бактериолошком погледу неопходно је извршити санацију каптажне грађевине, уградити 
хипохлоринаторе за стално хлорисање воде и обезбедити стручно оспособљено лице за 
одржавање целокупног водовода. Редовно хлорисање воде обезбеђује бактериолошку 
исправност.  

 5.4.5 Квалитет воде из градског водовода у Зајечару 2016. године   

Табела 15 - Микробиолошког испитивања воде Зајечарског водовода (01.07.2016-31.12.2016) 

Испитивана вода 
Број извршених 

прегледа 
Број неисправних 

узорака 

Проценат (%) 
неисправних 

узорака 

Узрок 
неисправности 

 
 

"Сирова вода" 

 
 

36 

 
 

26 

 
 

72,22 

Повећан број 
колиформних 
бактерија и 
присуство 

Стрептокока 
фекалног порекла 

 
Мрежа 

 
348 

 
1 

 
0,28 

Присуство 
бактерије 

Pseudomonas 
aeruginosa 

(фабрика пива у 
Зајечару) 

Извор: Завод за јавно здравље "Тимок" - Зајечар 

 

 Завод за јавно здравље "Тимок" у Зајечару је од 01.07.2016. до 31.12.2016. године 
извршио редовно уорковање 36 узорака сирове воде  и 348 узорака воде за пиће из мреже 
(Табела 15) за микробиолошки преглед као и за физичко и физичко-хемијско испитивање 
воде. 

 Анализом добијених резултата микробиолошки не одговара 1 узорак или 0,28% од 
укупног броја испитаних узорака воде за пиће и то због присуства бактерије Pseudomonas 
aeruginosa (чесма у фабрици пива у Зајечару). Сматра се да водоводи производе потпуно 
исправну воду за пиће и да су безбедни ако је проценат микробиолошке неисправности до 
5%. 
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Табела 16 - Физичко и физичко-хемијског  испитивања воде Зајечарског водовода од (01.07.2016-31.12.2016) 

Испитивана вода 
Број извршених 

прегледа 
Број неисправних 

узорака 

Проценат (%) 
неисправних 

узорака 

Узрок 
неисправности 

 
"Сирова вода" 

 
36 

 
27 

 
75,00 

Повећана боја, 
мутноћа, нитрати, 
нитрити и манган 

 
Мрежа 

 
348 

 
2 

 
0,57 

Повећана мутноћа 
(1)  и утрошак 

КМnO4 (1) 

Извор: Завод за јавно здравље "Тимок" - Зајечар 

 На основу Табеле 16 и испитивањима које је извршио Завод за јавно здравље у 
Зајечару, физичко и физичко-хемијска неисправност у узорцима воде за пиће из мреже, 
показује да је од укупног броја узоркованих вода (348), неисправних узорака било 2 или 
0,57% због повећане мутноће (1) и утрошака КМnO4 (1). Сматра се да водоводи производе 
потпуно исправну воду за пиће и да су безбедни ако је проценат физичко-хемијске 
неисправности до 20%. 

 5.5 ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

 Прописивање и одређивање зона и мера санитарне заштите и начина понашања у 
оквиру истих, урађено је у складу са Законом о водама18, затим Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће19, 
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће20, Правилником о опасним 
материјама у водама21 и другим важећим нормативима о санитарно-хигијенским условима 
за изворишта воде за пиће (Драгишић и др., 2016). Одређивањем зона санитарне заштите и 
предузимање мера у оквиру њих утичу на заштиту изворишта подземних и површинских 
вода од загађивања.  

 Да би се неко извориште заштитило, подразумева се свеобухватни приступ 
проблему како би се омогућило очување доброг квалитета поздемних и површинских вода 
које се користе за водоснабдевање и спречило њихово загађивање дуги низ година.  

 У циљу заштите воде од случајног или намерног загађивања, као и других штетних 
дејстава која могу трајно утицати на исправност воде постоје следеће зоне санитарне 
заштите: 

 
                                                           
18 "Сл. гласник РС", бр. 30/10 
19 "Сл. гласник РС", бр. 92/08 
20 "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 
21 "Сл. лист СРС", бр. 31/82 
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1. Зона непосредне заштите или зона строгог надзора 

 Ова зона обухвата најмање 10 m око водозахватног објекта. Због сталног надзора и 
одржавања у овој зони борави стално запослена особа. Ова зона са свим постројењима и 
инсталацијама мора се оградити. Када у првој зони не борави стално запослена особа ова 
зона мора да обухвати простор најмање 3 m око водозахватних објеката. Дозвољен је 
приступ овлашћеним лицима које ће одредити власник предузећа и дозвољен је лицима 
која се стручно усавршавају са радом система, али се мора водити строга евиденција 
(Драгишић и др., 2016). 

 Обиласком изворишта "Бели Тимок", на основу писаних података Веселина 
Драгишића и његових сарадника 2015. године, констатовано је да око водозахватних 
објеката не постоји жичана ограда. Бунари су заштићени бетонским шахтама са металним 
поклопцем који је осигуран катанцем. Простор око бунара и пупмне станице ограђени су 
жичаном оградом. У оквиру овог простора борави једна запослена особа која је задужена 
за спречавање неовлашћеног приступа и контролу нормалног функционисања система. 
Иако је бунар заштићен, то није случај са инфилтрационим базенима где је скинут 
заштитини покривач и овде су подземне воде најрањивије због могућности испуштања 
загађујућих супстанци у издан. 

 Прва зона непосредне санитарне заштите изворишта "Тупижнице" је успостављена 
и континуално се одржава. Каптажа на врелу је ограђена оградом, али због стрмог 
кречњачког одсека у залеђу врела, каптажа је удаљена од ограде више од 10 m. У оквиру 
заштитне ограде, налази се објекти за смештај радника обезбеђења и неопходна опрема за 
рад која је у функцији водоснабдевања. 

 У овој првој зони на акумулацији "Грлиште" је успостављен режим строгог 
санитарног надзора са забраном изградње нових и легализације постојећих објеката и 
постројења који нису у функцији водопривреде, чувања и одржавања објеката бране и 
акумулације. Сви објекти који су нелегално саграђени у првој зони акумулације биће 
уклоњени о трошку власника, а терен санитарно саниран и затрављен. Забрањено је 
одлагање свих врста отпада у овој зони санитарне заштите акумулације. Село Лесковац 
које се налази непосредно крај језера, а припада првој зони, биће пресељено ван ове зоне. 
Дозвољено је уређење приобаља за пешачку и бициклистичку стазу, купалишта, могу се 
користити пловила на електрични погон, весла и једра и дозвољен је рекреативни риболов. 
Забрањен је риболов мрежама и није дозвољен приступ моторним возилима, напајање 
стоке (Група аутора, 2012). 

2. Ужа зона заштите или зона ограничења 

 Површина уже зоне заштите мора да буде довољна да обезбеди воду на изворишту 
од микробиолошког, хемијског, радиолошког и других видова загађења. Мерама 
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прописаним Правилником22, у овој зони дозвољено је коришћење земљишта у 
пољопривредне сврхе, уз строго контролисано коришћење хербицида, пестицида и 
ђубрива. Ужа зона заштите чини површину земљишта под санитарним надзором на којој 
није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршења радњи које могу на било 
који начин загадити воду. Друга зона санитарне заштите се одређује тако да се обухвати 
простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за најмање 50 дана. Када је издан под 
притиском и када је водоносна средина покривена повлатним заштитним покривачем који 
умањује утицај загађујућих материја са површине, ова зона се може смањити, али да не 
буде краћа од 50 m (Драгишић и др., 2016). 

 У овој зони не сме се градити или употребљавати објекти и постројења ако то 
угрожава здравствену исправност воде. Забрањена је употреба хемијског ђубрива, 
камповање, вашари и друга окупљања људи, изградња спортских терена, изградња  и 
коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију.  

3. Шира зона заштите или зона надзора 

 Обухвата територију или део територије сливног подручја око изворишта. У овој 
зони забрањена је изградња индустријских или других објеката чије отпадне воде и друге 
отпадне материје из технолошког процеса производње могу угрозити извориште. Такође 
је забрањено коришћење земљишта и обављање других делатности које би могле да угрозе 
здравствену исправност воде на изворишту. Према важећем Правилнику о начину 
одређивања зона санитарне заштите одређује се тако да обухвати простор са ког вода 
дотиче до водозахватног објекта за најмање 200 дана. 

 Забрањено је складиштање опасних материја које се не смеју директно или 
индиректно уносити у воду; производња, превоз и манипулисање опасним материјама, 
комерцијално складиштање нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних 
сировина; неконтролисано депоновање комуналног отпада; неконтролисано крчење шума; 
одржавања ауто и мото трка. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 "Сл. гласник РС", бр 92/08 
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6  ЗАКЉУЧАК 

 Зајечарска општина налази се на простору Карпатске Србије. Она је постала 
тектонским убирањем за време алпске орогенезе и каснијим радом језерске и речне воде, 
подземне воде и ветра. Њен рељеф је сложен и јако разноврстан, представљен тектонским 
облицима (планинама и котлинама) и рељефом који су изградиле егзогене силе. У 
геолошкој грађи Зајечарске општине заступљене су скоро све стене свих геолошких 
раздобља. 

 Општина Зајечар морфолошки обухвата зајечарски басен, подгорину Дели Јована, 
долину Белог и Великог Тимока до излаза из клисуре, као и подгорину Тупижнице. 
Морфолошка граница на северу је клисура Великог Тимока испод Златије, на западу 
клисура Црног Тимока - Баба Јона. 

 Простор Источне Србије на ком се налази и Општина Зајечар представља 
најисточнији и најконтиненталнији део Србије. Географски положај и рељеф терена 
условили су на ширем подручју Зајечарске општине појаву континенталне климе са 
преласком на планинску у вишим деловима терена. На климу Зајечара и његове општине 
утиче отвореност према Влашкој низији, преко које се у хладној половини године, врше 
продори хладаних и сувих континенталних ваздушних маса из југоисточне Европе. Њене 
главне одлике су топла и сува лета и хладне зиме са израженим прелазним годишњим 
добима.  

 Главну хидрографску мрежу општине Зајечар чине три Тимока (Црни, Бели и 
Велики Тимок). Црни и Бели Тимок се спајају између Фабрике каблова и Генчићеве виле 
на граници атара Зајечара и Великог Извора и на тај начин настаје Велики Тимок који се 
улива у Дунав, 10 km источно од Неготина на 28 m надморске висине. 

 Зајечарска општина располаже великим могућностима и за коришћење подземних 
вода. У њему се и данас најчешће користи вода за пиће из прве најплиће издани, а 
последњих година вода са градског водовода, док се дубљи артешки хоризонти користе 
само у извесним случајевима, јер су још увек недовољно проучени и непознати. 
Најзначајнији извор минералне и термоминералне воде у општини Зајечар су: 
Гамзиградска и Николичевска бања. Површинске воде општине Зајечар су реке (Црни, 
Бели и Велики Тимок) и језера (Рготско, Глоговачко, Грлишко и акумулација Совинац). 

 Хидролошке станице Вратарница и Зајечар налазе се на Белом Тимоку, а 
хидролошка станица Гамзиград на Црном Тимоку. На основу података Републичког 
Хидрометеоролошког завода Србије за период 1991-2016. обухваћена су мерења водостаја 
и протицаја на  хидролошким станицима Гамзиград на Црном Тимоку, Вратарница и 
Зајечар на Белом Тимоку. Апсоулутни минимални водостаји на станици Гамзиград 
1.09.2003. године који износио је -50 cm, на станици Зајечар 14.09.2011. износио је -105 
cm, док је на станици Вратарница забележен минимални водостај од -3 cm три пута: 
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августа 2000, 2012. и 2013. године. Максимални водостај забележен је на станици 
Гамзиград 14.5.2014. године и износио је 356 cm, на станици Зајечар 382 cm - 21.2.2010. 
године, а на станици Вратарница забележен је апсулутни максимум од 540 cm - 
21.02.2011. године. Апсулутни минимални протицај забележен је на Црном Тимоку на 
станици Гамзиград 0,05 m³/s - 1.09.2003.године, потом на Белом Тимоку на станици 
Вратарници 0,3 m³/s - 15.09.1994. године, а на хидролошкој станици у Зајечару 0,4 m³/s - 
22.08.2003. године. Апсолутно максимални протицај на станици Вратарници, забележен је  
21.02.2010. године и износио је 366 m³/s, а истог дана и године на станици Зајечар 
протицај Белог Тимока износио је 297 m³/s. На станици Гамзиград апсолутно максимални 
протицај забележен је крајем фебруара 2013. године и износио је 172 m³/s. 

 Идејно решење водоснабдевања града Зајечара први пут се помиње још давне 1923. 
године када је Давид Грове направио пројекат. Изградња водовода је завршена 1957. 
године и тад почела са радом. Прво извориште за потребе водоснабдевања је било "Бели 
Тимок", извориште "Тупижница" је у употреби од 1973. године, а акумулација "Грлиште" 
од 1988. године. 

 Проблеми у водоснабдевању јављају се у пролеће када долази до отапања снега и 
приликом јачих киша што доводи до повећаног водостаја на рекама које почињу да се 
изливају, изворишта се загађују продуктима ерозивних процеса, отпадом. Због тога 
постоје санитарне мере заштита изворишта којим се извориште чува од загађења и 
омогућује становништву општине Зајечар да пију здраву и чисту воду. 
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