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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Просторни план општине Бор (у даљем тексту: Просторни план) је урађен у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС и 98/13-УС) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(Сл.гласник РС, бр. 31/10, 69/10 и 16/11) као и одредбама других законских и подзаконских аката
из области рударства, енергетике, водопривреде, пољопривреде, саобраћаја, животне средине,
заштите културног наслеђа и др. као и одредбама Просторног плана Републике Србије (Сл.
гласник РС, бр. 88/10) и Регионалног просторног плана Тимочке крајине (Сл. гласник РС, бр.
51/11). Израда Просторног плана покренута је доношењем Одлуке о изради Просторног плана
општине Бор (Сл. лист општине Бор, бр. 3/10).
Концепт просторног плана општине Бор (у даљем тексту: Концепт) представља прву фазу израде
Просторног плана. Концепт је заснован на анализи и оцени постојеће документације,
експертизама и прилозима урађеним за области од значаја за Планско подручје и дефинисање
планских решења. Концепт садржи: I ПОЛАЗИШТА КОНЦЕПТА (са синтезом стања и проблема у
погледу положаја, карактеристика и специфичности подручја општине, релевантних програмских
и планских оквира, регионалног развоја и сарадње, потенцијала и ограничења развоја и управне
регулативе, као и конфликата и могућности њихове релативизације); II ОПШТЕ ЦИЉЕВЕ
РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА; III КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА (са оценом стања, посебним
циљевима, основним опредељењима и приоритетима развоја и уређења за сваку област),
груписану у поглављима III 1) ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРДИНЕ И КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ; III 2) РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ; и III 4) РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ
СИСТЕМА и IV ИНТЕГРАЛНИ КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА. Концепт садржи графички
приказ под називом. "Уређење, заштита и коришћење простора по алтернативи
диверзификованог развоја".
У изради Концепта остварена је сарадња са надлежним републичким и локалним органима,
стручним службама општине Бор и РТБ-а Бор групе као и са осталим институцијама и
организацијама са подручја Општине.
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I ПОЛАЗИШТА КОНЦЕПТА ПЛАНА
1. ПОЛОЖАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БОР
Општина Бор припада Борском округу (уз општине Кладово, Мајданпек и Неготин), а град Бор је
седиште округа и регионални центар. Територија општине обухвата површину од 856 km2 и
заузима јужни део округа у северном делу источне Србије, на огранцима Карпатско-балканског
планинског венца (западни део Дели Јована, Голи крш са Столом, Велики крш и део Малог крша),
источном делу подручја Кучајских планина/Бељанице (природног добра и туристичке регије по
ПП РС, са крашким структурама Малиника, Лазаревог кањона и Дубашнице), на средокраћи
између Дунава (међународни пловни транзитни туристички правац и Национални парк Ђердап) и
Старе планине (Парк природе и туристичка регија), у близини Зајечара и граничног прелаза
Вршка Чука. Но, због удаљености већих речних долина (посебно В. Мораве на западу, затим
Дунава на северу) подручје општине је релативно изоловано у односу на главне саобраћајнице и
развојне осовине Србије. Главне, непосредне везе општине са окружењем су преко најближих
долина Црног Тимока и Тимока долинама њихових левих притока Злотске реке, Брестовачке реке
и Беле реке (притокама Борска и Равна река). Остале значајније посредне везе са окружењем
остварују се према Д. Милановцу долином Поречке реке (преко притоке Црнајка), према
Мајданпеку долином Шашке реке (притоке Поречке реке) и даље долином Пека према В.
Градишту и Пожаревцу, преко Црног врха и Жагубице долином Млаве према Пожаревцу и
Београду, као и преко северног дела Кучајских планина и даље долином Ресаве према
Деспотовцу и Свилајнцу (на побољшаној траси овог правца планирана је изградња новог пута I
реда).
Пут I реда Е761 само тангира мањи јужни део општине (повезујући је са Тимочком крајином/путем
I реда Е771 и Бугарском са једне и Поморав-љем/аутопутем Е75 са друге стране), а остале везе
са окружењем остварују се путевима II реда (на чије квалитетније рангирање развој Бора и РТБ
нису битније утицали) и железничком пругом долином Пека и Беле реке на правцу М. КрснаПожаревац-Кучево-Бор-Вражогрнац (где се спаја са пругом Ниш-Зајечар-Прахово) изграђеном
првенствено за потребе РТБ. Саобраћајни положај општине битно ће се побољшати изградњом
новог пута I реда на правцу Е75-Свилајнац-Деспотовац-Бор-Зајечар као најкраћом везом Бора са
аутопутем, путем I реда Е771 и Зајечаром, уз реконструкцију и електрификацију пруге према
Београду, Нишу и Прахову.
Природне услове општине карактеришу: разноврстан геолошки састав настао седиментацијом,
дејством тектонских појава и вулканизма, са рудним богатством које је одредило развој овог
простора, са вредним појавама краса, термоминералних вода и др.; рељефни облици северне
планинске зоне између Дели Јована и Великог крша, зоне веначних планина Великог и Малог
крша и Голог крша са Столом, зоне Црног врха, крашке зоне источног Кучаја (са површи
Дубашница, клисуром Злотске реке, кањоном Лазареве реке, са кањонима Микуљске реке,
Демизлока и Појенске реке, заштићених као споменик природе, планином Малиник, крашком
хидрографијом понорница, вртачама, пећинама и јамама међу којима Лазарева пећина и
Верњикица представљају најзначајнија природна добра), централне брдовите зоне са вулканским
облицима и рудним лежиштима и јужне зоне у сливу Црног Тимока; умерено континентална
клима са доминантним западним и северозападним ветровима, уз знатно учешће источног ветра
и високим учешћем тишине, са хладнијим зимама и натпросечно већим снегом на планинама;
крашка и други видови шумске и друге вегетације (храста китњака, грабића и црног јасена, букве
јеле и др.), флоре и фауне (укључујући и ловну дивљач). Подручје општине припада Тимочком
магматском комплексу између Дели Јована на истоку и Бељанице на западу, гравитирајући
генерално ка северним сливовима Пека и Млаве и јужном сливу Тимока. Рудна лежишта јављају
се готово на читавој територији општине (експлоатисано Борско лежиште са северним и јужним
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наставцима, лежиште Мали Кривељ, зона Церова река, зона Велики Кривељ, Злотска зона, зона
Тилва Кумустаку, зона Купиново, зона Пјатра Рош/Црвена река-Ваља Жони и др.).
Веома лоше стање животне средине у Бору и околини проузроковано је развојем рударства и
металургије РТБ без адекватних технолошко-еколошких перформанси. Главни узроци и облици
угрожавања животне средине су: рударство са површинским коповима, одлагалиштима
раскривке и флотацијским јаловиштима којима се заузима пољопривредно земљиште и мења
морфологија терена, уз стварање индустријског отпада, загађење вода, земљишта и ваздуха;
флотација која загађује воде; металургија са топионицом која загађује ваздух сумпор-диоксидом
и прашином са тешким металима и арсеном, стварајући индустријски отпад, односно са погонима
сумпорне киселине, електролизе и др. у којима се стварају отпадне воде; индустријски објекти са
фабрикама прераде метала, лак жице и др. које емитују прашину, органска једињења и стварају
отпадне воде; енергетски објекти са топланом-енерганом која емитује прашину, чађ, сумпордиоксид и др.; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку; пољопривреда (у мањем обиму)
коришћењем пестицида и вештачког ђубрива, као и стварањем отпада. Ваздух, посебно у граду,
доминантно је угрожен сумпор-диоксидом, чија концентрација је достизала вредности до 30 пута
веће од дозвољених, зависно од метеоролошких услова. Повећане концентрације метала у
лебдећој прашини односе се највише на арсен. Воде су угрожене у свим водотоцима низводно од
садржаја РТБ и осталих индустрија (са 1,754.000 m3 отпадне воде из индустрије годишње), а
Борска река је индустријски колектор. Водотокови су угрожени и комуналним отпадним водама
(3,002.855 m3 отпадне воде у граду годишње) које се упуштају без пречишћавања. Очувани
водотокови су само у западном и северном делу општине. Земљиште у Бору и непосредној
околини угрожено је садржајем бакра (који се највише акумулира у корену биљака), посебно у
катастарским општинама Оштрељ, Слатина и Бучје, док је у осталим просторима близу
граничних вредности. Отпад у општини са 99,95% потиче од рударства и металургије, а осталих
0,05 % (51.732 m3 у 2003.) отпада на домаћинства (60%), индустрију (30%) и пољопривреду
(10%). Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји првенствено код објеката РТБ (флотација
и флотацијских јаловишта В. Кривељ и Бор, погона Топионице, погона за производњу кисеоника,
погона електролитичке рафинације, погона сумпорне киселине и средстава транспорта за превоз
опасних материја), као и код два објекта у граду (хемијска индустрија “Станчић” и ливница “Гранд
инжињеринг”). Поред директне угрожености опасним хемијским материјама око 3.700 запослених
у РТБ, због близине РТБ посредно је угрожено становништво три градске МЗ (Брезоник, Север и
Стари градски центар) и три села (В. Кривељ, Оштрељ и Слатина), а од два објекта у граду
становништво МЗ Рудар и МЗ Слога. Према анкети грађана општине главни проблеми животне
средине рангирани су на следећи начин: загађење ваздуха, загађење вода, загађење и
заузимање земљишта, као и здравље људи.
Најважније природне вредности на територији општине су остаци богате геолошке историје у
виду бројних ексклузивних крашких појава и облика, термоминералних вода и крашких
биогеографских појава. Најизразитији и најбогатији крас заступљен је на источном делу Кучаја у
геоморфолошким целинама крашке површи Дубашница, клисуре Злотске реке, кањона Лазареве
реке (са кањонима Микуљске реке, Демизлока и Појенске реке) и планине Малиник, са бројним
пећинама и јамама међу којима су најзначајније Лазарева пећина и Верњикица (уређене за
посетиоце), уз Водену пећину, Хајдучицу, Мандину пећину, Стојкову леденицу и др. Другу,
дисперзовану групацију, представљају крашки облици Великог и Малог крша, Голог крша са
Столом, као и обухваћеног дела Дели Јована, са мање значајним пећинама, јамама и другим
крашким облицима. Такође су значајне бројне палеовулканске купе, пре свега Тилва њагра,
затим Тилва Мика, Страхинова и Првулова чука и др. Термоминералне воде температуре од 32
до изнад 40°С и капацитета до 8,5 секундних литара заступљене су у Брестовачкој Бањи, а
термоминерални извори (непознатих карактеристика и издашности) јављају се и у Шарбановцу.
Најзначајније састојине аутохтоне вегетације чине шуме букве на вулканској и кречњачкој

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
I ПОЛАЗИШТА КОНЦЕПТА ПЛАНА

4

подлози планинских простора. На нижим просторима заступљене су састојине храста сладуна,
цера и др. На подручју има реликтних и ендемских врста. Од аутохтоне дивљачи има срне,
дивље свиње, зеца, лисице, вука и др. Заступљена су и станишта заштићених врста птица.
Укупан живи свет у ближој оклони Бора (домет директног аеро- и хидро-загађења од РТБ) готово
је уништен или озбиљно угрожен и постоје озбиљни проблеми да се он санира. Са удаљењем од
басена стање се побољшава. Најзначајније заштићено природно добро на простору општине је
споменик природе “Лазарев кањон” као природно добро од изузетног значаја I категорије, укупне
површине од 1.755 hа, од чега 1.176 hа на територији општине Бор. Подручјем споменика
обухваћена су раније заштићена добра - строги резерват природе Малиник и спелеолошки
споменик природе Лазарева пећина, као и пећине Верњикица, Водена пећина и Хајдучица, са
делом слива Лазареве реке (укључујући кањоне Демизлока, Појенске реке и Микуљске реке) и
северне падине планине Малиник. На територији општине Бор евидентирана су следећа
природна добра: палеовулканска купа “Тилва њагра” и Брестовачка Бања са непосредном
околином. Сугерише се да се у ППО Бор издвоје и следећа подручја/целине природних добара:
Борско језеро са непосредном околином; обухваћено подручје Кучајских планина са крашком
површи Дубашнице, Мандином пећином, Стојковом леденицом и другим природним
вредностима; Велики крш; Стол-Голи крш; обухваћени део Дели Јована; клисура Беле реке;
палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова чука и Првулова чука; појава латита Тимочке
еруптивне зоне код Злота.
Непокретна културна добра општине Бор обухватају археолошка налазишта, једну просторну
културно-историјску целину и споменике културе, међу којима је део заштићен, али ни једно
добро није категорисано. Како Бор са околином у геолошком погледу представља бакроносну
зону тимочког еруптивног басена, рударство овде представља врло значајну привредну грану од
праисторије до савременог доба. Најзначајнија заштићена праисторијска налазишта од раног
енеолита до позног бронзаног доба су Чока лу Балаш код Кривеља, Лазарева пећина код Злота,
Кучајна у Бору и Трњане код Брестовачке Бање, са остацима праисторијских насеља и
рударења. Од осталих праисторијских налазишта, међу заштићеним добрима истичу се
налазишта у Брестовцу, Шарбановцу и Злоту, а међу евидентираним добрима налазишта у Бору
и Брестовачкој Бањи. Од заштићених налазишта из римског периода, значајнија су у Танди,
Доњој Белој Реци, Брестовцу, Метовници и Злоту, а од евидентираних налазишта, значајнија су
на Столу, у Доњој Белој Реци и у Бору. Од заштићених средњевековних налазишта значајнија су
у Горњану и Луци, а од евидентираних налазишта у Горњану, Д. Белој Реци и Злоту. Посебну
целину непокретних културних добара чини заштићена просторна културно-историјска целина
ужег подручја Брестовачке Бање, са заштићеним објектима Конаком Кнеза Милоша и Кнежевим
дворцем (уз обухватање објеката турског хамама и купатила). Културна добра савремене
историје датирају од почетка XX века, а међу њима су у Бору заштићени споменици културе
зграда “Француске касине” данас Технички факултет) и три меморијална споменика (српским и
француским војницима 1912-1918., П. Радовановићу и М. Раднотију), а евидентирани су црква у
Бору, рударска стамбена колонија, јеврејско спомен обележје и споменик палим борцима и
жртвама фашистичког терора (уз један број објеката које такође треба евидентирати), док је ван
Бора као споменик културе заштићена црква у Слатини, а у 12 села евидентиране 4 цркве и 21
меморијални споменик културе. Традиционални стамбени објекти народне архитектуре у
општини само су делимично евидентирани (у Злоту и Луци) али на њима никад није обављен
систематски поступак техничког документовања и рестаурације, те је овај фонд наслеђа у
процесу потпуног нестајања или утапања у савремене сеоске структуре. Досадашња заштита
непокретних културних добара на територији општине доминантно је везана за историјску
проспекцију борског рударства и металургије, као и за догађаје из два светска рата. Највише
заштићених добара је међу археолошким налазиштима - 29, што уз 31 евидентирано археолошко
налазиште, чини већи део познате културне баштине општине. То је пре свега заслуга Музеја
рударства и металургије у Бору. Ни једно од добара није категорисано као добро од изузетног
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или великог значаја, али постоје изгледи да се нека од најзначајнијих добара накнадно
категоришу. Већина добара располажу са значајним могућностима развојне валоризације, која
досад није остварена у довољној мери.
Уређењу и коришћењу простора од интерeса за одбрану земље и заштиту од елементарних
непогода, у општини није посвећена одговарајућа пажња, посебно у односу на
индустријско/хемијске удесе који прете граду од најближих погона РТБ (флотације и флотацијска
јаловишта, погони Топионице, производње кисеоника, електролитичке рафинације, сумпорне
киселине и средстава транспорта за превоз опасних материја), као и од два објекта у граду
(хемијска индустрија и ливница), како у погледу акцидената, тако и приликом свих прекомерних
загађења ваздуха и вода. Недовољна пажња посвећена је заштити од земљотреса, пожара и
других непогода.
На територији општине је према попису 2002. живело 55.817 становника (уз просечну густину
насељености од око 65 ст./km2). У граду Бору настањено је 39.387 становника, што представља
изузетно висок степен урбанизације општине од 70,56%. Становништво општине имало је
тенденцију пораста до 1991. а од тада благог пада, а становништво града Бора до 1991.
тенденцију изразитог раста, а од тада стагнације. Остала насеља су сеоска са нешто осетнијим
падом становништва уз стално повећање учешћа старих, али се држе (у 2002. сем Топле са 100 и
Танде са 350 становника, сва остала насеља имала су између 612 и 2.950 становника).
Најинтензивнија емиграција становништва општине дешава се после пописа 2002. због
погоршавања привредне ситуације (према неким подацима одселило се 10.000 становника). Број
домаћинстава (2002. у општини 19.120, у граду 14.044), у сталном је порасту, уз смањење
просечног броја чланова (2002. у општини 2,9, а у граду 2,8), како због обичајне контроле рађања,
тако и због погоршања социо-економских услова. У сеоским насељима доминирају мешовита
домаћинства, уз учешће чисто пољопривредних домаћинстава до 10% (3,8% пољопривредног
становништва).
Становање у Бору је до краја 80-тих година достигло за Србију натпросечно висок стандард у
погледу изграђености и опремљености станова, али је овај стандард перманентно ограничаван
угрожавањем животне средине. Данас су и у граду, због заустављања производње и пада
друштвеног стандарда, стамбени објекти запуштени и делом испражњени (уз нуђење на продају
по ниским ценама). Становање у селима не заостаје по обиму стамбеног простора, али су
квалитет и посебно комунална опремљеност објеката на нижем нивоу. На Борском језеру и у
Брестовачкој Бањи статистика бележи чак 1.129 станова за одмор (викендица), а у Слатини,
Метовници, Шарбановцу и Злоту око 300.
Јавне службе су са развојем привреде у Бору такође постигле завидан ниво за услове у Србији,
али је такође потребна обнова објеката уз заштиту животне средине. Веће потребе односе се
само на садржаје културе и забаве. У селима је, сем донекле просвете, недовољан ниво свих
јавних служби. Основно образовање организовано је у пет осмогодишњих школа у Бору и три
осмогодишње школе у ближем окружењу, уз две подручне осморазредне и 13 подручних
четвороразредних школа, уз школу за децу ометену у развоју, нижу музичку школу и др. Средње
образовање заступљено је у гимназији, машинско-електротехничкој школи, техничкој школи и
економско-трговинској школи, а високо образовање на техничком факултету (са студентским
домом). Здравствена заштита организована је у градским објектима опште болнице и дома
здравља (уз 4 апотеке), као и у здравственим станицама и амбулантама осталих насеља.
Култура је заступљена у градским објектима Дома културе, Музеја рударства и металургије и
Народне библиотеке (са огранцима у пет оближњих села), док су стари задружни домови у
селима претежно запуштени. О социјалној заштити стара се центар за социјални рад.
Рекреација, спорт и физичка култура у општини развијали су се паралелно са његовим
привредним развојем, првенствено као активности друштвеног стандарда градског становништва.
Ове активности су достигле натпросечан ниво за градове у Србији, посебно по изграђености
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физичких садржаја, али са застојем привреде бележе застој, као и одржавање њихових објеката.
Главни садржаји спорта и физичке културе лоцирани су у Бору (СПЦ “Младост”, Стадион малих
спортова Спортског савеза, постојећи фудбалски стадиони ФК “Бор” и ФК “Рудар” уз изградњу
нових за оба клуба, градско стрелиште СД “Металац”, објекти у месним заједницама, објекти 3
средње и 5 основних школа). Главне активности рекреације градског становништва Бора
заступљене су у његовој непосредној околини, првенствено на Борском језеру (купалиште и
спортски садржаји уз хотел “Језеро”, као и спортски садржаји у оквиру СЦ “Савача”), у
Брестовачкој Бањи (балнеолошки објекти старог купатила и парк шума са) и на Црном врху (скилифт дужине 800 m са ски-стазом дужине 900 m). Остали садржаји су: скромнији објекти у
ванградским месним заједницама, беби-лифт са ски-стазом од 150 m и полигон за обуку
алпиниста на Столу, неуређене излетничко-планинарске стазе и ловишта ЈП “Србијашуме”
(затворено ловиште Дубашница и отворено ловиште Злотске шуме) и ловачког друштва “Бакар”.
Потенцијале за развој рекреације, физичке културе и спорта јако ограничава угроженост животне
средине и природе.
Уз град Бор, у општини је 4 приградска села и 9 даљих села, са укупно 19 катастарских општина.
Од приградских насеља, Брестовац је обухваћен ГП-ом Бора, а такође развијенија насеља
Кривељ, Оштрељ и Слатина директно гравитирају Бору. Удаљена насеља Горњане и Танда на
северу општине релативно су изолована од Бора, док Шарбановац и Метовница преко пута I
реда у долини Црног Тимока претежно гравитирају Зајечару. У насељима доминира аутохтоно
становништво. У северном делу општине насеља су претежно разбијеног типа, у средњем делу
општине (око града) збијена, а у јужном делу насеља полузбијена. Због малог броја насеља,
централног положаја града и његове релативно добре саобраћајне приступачности, не постоји
диференцијација мреже насеља и центара, већ се основне потребе задовољавају у самим
насељима, а све остале у граду. Међу ванградским насељима доминирају насеља мешовитог
типа (са израженијом трансформацијом код приградских насеља и Злота), док су само четири
насеља на северном делу општине изразито сеоског типа.
Привредни развој општине заснован је на монофункционалном концепту капитално-интензивних
делатности рударства и металургије (са локационо нефлексибилним и ресурсно условљеним
капацитетима, великим обимом материјалних инпута, великим потребама за транспортом и
простором), због чије доминације и неповољних еколошких утицаја су запостављене остале
могуће делатности. Због водеће улоге РТБ у друштвеном власништву (са учешћем у народном
дохотку општине са 46,6% и у запослености са 42,8%), запостављени су прерађивачки сектор и
сектор услуга, а још више приватни сектори занатства и пољопривреде. Због погоршања услова
привређивања за последњих 18 година, застаревања технологије, осцилације цене бакра,
недостатка обртних средстава и инвестиција у нова рудна лежишта, као и спорих процеса
реструктурирања и приватизације, дошло је до пада производње, губитака, незапослености, пада
личног и општег стандарда, запуштања садржаја супра и инфраструктуре. Једино је смањено
угрожавање животне средине (посебно ваздуха), али су остала нерешена питања санације раније
угоженог земљишта, вода и вегетације. После два безуспешна покушаја тендерске продаје РТБ,
новембра 2008. расписан је и трећи тендер за продају 67% капитала РТБ. У оквиру општине Бор
главни рударско-металуршки комплекс (неприватизовани део РТБ који се бави вађењем и
прерадом руде бакра) обухвата: Рудник бакра Бор (површински копови В. Кривељ и Церово,
подземни коп Јама и флотације В. Кривељ, Бор и Јама-Брестовачка река) и Топионица и
рафинација (са топионицом, електролизом, ливницом бакра и легура, фабриком бакарне жице,
интерном енерганом и транспортом). Комплекс прераде метала, који уз рударско-металуршки
комплекс чини основни привредно-индустријски потенцијал општине, обухвата следећа
приватизована предузећа: Фабрику опреме и делова, Фабрику лак жице, Фабрику абразива,
Фабрику полиестера и Фабрику вентила за пнеуматике. Остала, претежно мања и приватна
предузећа баве се хемијским производима, прехрамбеним производима и грађевинарством.
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Пољопривреда и села општине егзистирају у сенци доминације РТБ, која је условила како трајно
еколошко угрожавање пољопривредних ресурса и производње, тако и демографске и социоекономске промене на селу. По процени, у општини је сумпор-диоксидом, прашином и другим
агенсима угрожено 33.336 ха земљишта или 41,6% територије општине (укључујући у ту
површину око 4.600 ха деградираних површина у атарима Бора и В. Кривеља под површинским
коповима, јаловиштима и др.). Под утицајем ветрова, аерозагађењима су у највећој мери
угрожене квалитетне пољопривредне површине у атарима насеља Бор, Бучје, Д. Бела Река, В.
Кривељ, Оштрељ и Слатина, а делимично угрожена у атарима Брестовца, Метовнице и
Шарбановца, док се угрожавање не простире до иначе мање квалитетног земљишта у осталим
атарима. Оштећена земљишта (доминантно смонице на језерским терасама и смеђе кисела
земљишта у брдско-планинском рељефу) разликују се од нормалних по већој киселости,
смањеној дубини хумусног хоризонта и другим хемијским, физичким и морфолошким особинама,
а на нагнутим теренима појачано су изложена ерозији. На коришћење пољопривредног
земљишта велики утицај имају и разлике у демографским и социоекономским обележјима
домаћинстава са газдинством, због запошљавања у РТБ. За разлику од еколошки угрожених села
око Бора, добро повезаних са градом, даљи, неугрожени атари задржали су доминантно
пољопривредно-мешовити карактер привређивања, али уз депопулацију насеља. Расположиви
земљишни ресурси нису довољни ни за потребе пољопривредних газдинстава, а камо ли за
апсорбовање вишка запослених у индустрији.
Државне шуме и шумска земљишта у општини Бор захватају 11.384 hа у пет газдинских јединица
(Злотске шуме, Црни врх-Купиново, Малиник, Боговина и Стол) Шумског газдинства “Тимочке
шуме, Бољевац”, Шумска управа Бор у оквиру ЈП “Србијашуме”. Групе шумских еколошких
јединица се у мањој или већој мери слажу са рецентном вегетацијом. Шуме површине од 7.525 hа
обухваћене су са девет наменских целина за: производњу дрвета, ловно-узгојни центар крупне
дивљачи, семенске објекте, заштиту од ерозије, клима заштиту, заштиту саобраћајница, заштиту
ван газдинског третмана, научно истраживање, рекреативно-туристички центар и за парк шуме,
доминантно за производњу дрвета (58%) и за заштиту саобраћајница (31%). У укупном шумском
фонду доминирају са 53% шуме високог порекла, док шикаре заузимају 31%. Шуме су осредњих
производних ефеката, пре свега због знатног учешћа разређених састојина. Стање шума по
мешовитости је неповољно, јер са преко 63% доминирају чисте састојине. У шумском фонду
евидентирано је 23 врсте дрвећа, међу којима изразито доминира буква, у чијим састојинама се
запажа неправилност размере добних разреда. Доминантне високе шуме букве у оквиру
производне функције имају просечно запремину од 206 m3/hа и просечни текући запремински
принос од 2 m3/hа. На Црном врху доминирају климазаштитне шуме букве, а на Столу је знатно
присуство багрема. Отвореност шума шумским путевима није ни минимално задовољавајућа
(сем на Црном врху). Здравствено стање шума је добро, а угрожене су шумским пожарима и још
више аерозагађењем из РТБ. Уз знатно учешће необраслог земљишта, главни проблеми
државних шума су у делу екстремно лоших, киселих станишта, као и у знатном учешћу зрелих,
престарих и девастираних састојина и изданачких шума. Укупна површина приватних шума је
26.827 ha у којима доминирају изданачке шуме. На територији општине су ловиште Злотске
шуме-Црни врх на 15.447 hа (са ограђеним ловиштем Дубашница на 800 hа) којим газдује ЈП
“Србијашуме” и ловиште на 68.835 hа којим газдује ловачко друштво Бор.
Туризам у борској општини није афирмисан као развојна активност. Доминација рударско
топионичарског басена, озбиљно је угрозила животну средину и природно окружење као базичне
туристичке ресурсе. Релативно богат град, Бор је у послератном периоду изградио значајне
рекреативне и спортске капацитете, првенствено за одмор и опоравак својих радних људи, а
делом и за екстерне кориснике. У самом Бору су изграђени значајни спортски и рекреативни
садржаји, а у његовом традиционалном излетничком окружењу - посебно у Брестовачкој Бањи и
на Борском језеру и значајни садржаји туристичке понуде (уз садржаје удаљенијих пунктова на
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Дубашници, Столу и уз Лазареву пећину). У граду Бору афирмисан је у одређеној мери само
пословни туризам и донекле манифестациони и екскурзиони туризам, а у његовој околини бањски, излетничко-рекреативни, дечији/омладински и ловни туризам, уз делимичне активности
спортског и конгресног туризма. Туристичка понуда Бора и околине није ни организована ни
обједињена. Доминантне туристичке активности у околини организују парцијални носиоци субјекти здравства и угоститељства из Брестовачке Бање, дечије одмаралиште “Бамби” на
Борском језеру, Спортско-пословни центар “Младост” из Бора, “Србијашуме” и др. Највећи део
корисника је локалног порекла. Туристички смештај у граду Бору заступљен је само у хотелу
“Србија” капацитета 297 лежаја, започета је изградња мањег хотела у новом градском центру, а
постоје значајни потенцијали туристичког смештаја у слободним капацитетима становања.
Знатно већи туристички смештај заступљен је у околини Бора, укупно 707 регистрованих лежаја
(на Борском језеру су хотел “Језеро” са 250 лежаја, одмаралиште за децу/омладину “Бамби” са
250 лежаја, 36 лежаја у бунгаловима и аутокамп, а у Брестовачкој Бањи је укупно 94 лежаја (у
хотелу “Српска круна”, мотелу “Излетник” и у пет вила), уз Лазареву пећину је мотел “Злотске
пећине”, на Дубашници је вила са 25 лежаја и ловачки дом, а на Столу планинарски дом са 40
лежаја). На Борском језеру и у Брестовачкој Бањи постоји 1.129 станова за одмор/викендица са
око 4.000 лежаја, а у селима Слатина, Метовница, Шарбановац и Злот око 300 станова за одмор
са око 1.000 лежаја. У оквиру новог туристичког центра “Црни Врх” започета је изградња
планираног капацитета од 1.000 лежаја (завршен само резиденцијални објекат са 30 лежаја).
Према процени 2001. године, завршеност Центра износила је просечно око 47%. У свим
коришћеним капацитетима остварује се веома низак промет испод свих мерила рентабилности.
Највећи број предузећа која се баве услугама лоциран је у Бору. Ранија друштвена услужна
предузећа приватизована су, уз регистровање већег броја нових, претежно мањих приватних
радњи. У делатности саобраћаја (превоз роба и путника, сервис возила), послује 9 предузећа и
134 радње остварујући 12,1% народног дохотка општине (са најзначајнијим предузећима - ЈП Бор
у градском саобраћају и Теретни транспорт ПДС Бор). Трговина, и поред већег броја предузећа и
радњи (претежно приватизованих и приватних), није достигла просечан ниво јавног стандарда ни
у општини ни у граду, учествујући у народном дохотку општине са 14,4%, са највећим
предузећима “Центроисток”, “Борпромет” и “Технопромет”. Угоститељство са 9 предузећа и 86
радњи, знатно заостаје у привредној структури општине, учествујући заједно са туризмом у
народном дохотку општине са 1,9%. Највећа предузећа су “Брестовачка Бања”, Угоститељско
предузеће “Бор”, “Исхрана” Бор, “Друштвени стандард” Бор и донедавно СПЦ “Младост”, Бор.
Делатностима занатства бави се у општини 9 предузећа (највећа су ЈП за стамбене услуге “Бор”
и ЈП Дирекција за изградњу Бора) и 187 занатских радњи (174 у Бору и 18 у Брестовцу, Злоту,
Оштрељу, Слатини и Шарбановцу).
Водоводна инфраструктура у општини Бор, развила се временом у мањи регионални систем
ослоњен на извориште будуће ХА “Боговина” (за сада на каптирано врело Мрљиш до изградње
ХА), будући да потреба за водом нису могле да буду задовољене из локалних карстних извора
(главни код Злота и Кривеља, који нису омогућавали равномерност снабдевања, а чијим
прекомерним коришћењем се није обезбеђивао гарантовани еколошки проток испод
водозахвата). Уз Бор, на овај водовод прикључени су насеље на Борском језеру, Брестовачка
Бања, Брестовац, Кривељ, Оштрељ, Бела Река и Злот. Производња воде из водовода сада
износи 255-290 l/sec. (од тога из врела Мрљеш 45-52%) чисте воде која се само дезинфикује
хлорисањем. Велики проблем водовода је у око 45% губитака у мрежи због старости мреже и
нерегулисаног коришћења. Остала насеља у општини снабдевају се водом из локалних извора и
не предвиђа се њихово повезивање на регионални систем. Индустрија се снабдева квалитетном
водом из регионалног водовода и технолошком водом из Борског језера. Борско језеро се пуни
водом Борске реке и допуњава потисним цевоводом из Злотског система (одакле се препумпава
вишак воде који није потребан регионалном водоводу), а повезивањем водовода са системом
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Боговина побољшавају се услови за туристичку и рекреативну валоризацију језера. Бор има
сепарациони канализациони систем за отпадне воде града (просечно 150-180 l/sec.) и индустрије
(просечно 56 l/sec.), без постројења за пречишћавање, са изливом у Борску реку низводно од
града. У Бањском пољу (код Брестовачке Бање) постоји мали сепарациони канализациони
систем са биодиском капацитета око 1.000 ЕС. Санитација осталих насеља општине врши се
преко импровизованих пропусних септичких јама, или непосредним изливањем у водотоке, у које
се испушта и сточна осока. На овај начин се угрожавају властита и суседна изворишта, уз
могућност преношења загађења на велике удаљености у карстним формацијама. Због
испуштања непречишћених отпадних вода из РТБ и насеља у водотоке као пријемнике претежно
мањег капацитета, стање квалитета површинских вода општине веома је лоше, посебно у Борској
реци/колектору која је еколошки потпуно уништена, али и у Црном Тимоку (ван класе због
отпадних вода насеља).
Општина Бор не располаже сопственим енергетским изворима (сем ограничених обновљивих
извора) те је упућена на снабдевање из система јавних републичких предузећа.
Електроснабдевање општине обухвата преносну мрежу и трафостанице номиналног напона 400
kV (DV Ђердап-Бор и Бор-Ниш са ТС 400/110 kV снаге 150+300 MVA) и 110 kV (10 деоница DV и
10 ТС 110/х), дистрибутивну мрежу и трафостанице напона 35 и 10 kV (више деоница DV, 12 ТС
35/10 kV, 4 ТС 10/0,4 kV и 2 репетитора) , као и нисконапонску дистрибутивну мрежу. У Бору је
изведена кабловска, а у приградским и сеоским насељима ваздушна дистрибутивна мрежа. У
Бору је изграђен квалитетан централизовани систем топлификације ЈП “Топлана Бор”, са два
котла на угаљ и једним котлом на мазут/гас укупне инсталисане снаге од 169 MW, одговарајућим
измењивачким капацитетима, дистрибутивном, магистралном и блоковском мрежом и већим
бројем подстаница. Потребно је повећати степен искоришћења и енергетске ефикасности
система као и степен аутоматизације, уз обнову топлотне мреже и изолације, као и уз
хидрауличко уравнотеживање. Гас још није дошао до Бора, али се планира његово довођење са
будућег магистралног гасовода Димитровград-Ниш везом Ниш-Зајечар-Бор-Прахово. У општини
се не прате енергетски биланси и потребе, нити постоје планови развоја енергетике.
Телекомуникациона мрежа општине обухвата фиксну телефонију са преносом података малих
брзина и мобилну телефонију, док су мреже за пренос података и Интернет у почетној фази.
Подручје општине припада мрежној групи 020 која располаже са 2 дигиталне и 10 аналогних
централа (предвиђених за замену) са 19.002 укључена телефона, односно 34 броја на 100
становника (нешто изнад просека Србије). Изграђени су магистрални оптички каблови ЗајечарБор, Бор-Мајданпек и Бор-Бољевац-Алексинац (у изградњи је оптички кабл Неготин-ПлавнаРудна Глава-Горњане), као и приводи оптичких каблова за Брезоник, Кривељ, Брестовачку Бању
и Шарбановац. Са само 51% дигитализације претплатника и 35% двојника стање фиксне
телефоније није задовољавајуће, како због недовољне изграђености оптичких каблова (само
магистрални каблови са приводима до места у њиховој близини), тако и због ретке насељености
у брдско-планинском простору општине чије становништво нема средстава за изградњу мреже (у
чему не учествују општина и Република, иако се у свету у оваквим случајевима примењују
ефикасни рурални радио-телефонски системи). Подручје општине покривају два оператора
мобилне телефоније - Теленор (061, 062 и 063, са 6 постојећих базних станица и 35 планираних)
и Телеком Србија (064 и 065, са 6 постојећих базних станица и 7 планираних), уз неуједначену
покривеност. Телеком Србија изградио је посебну мрежу за пренос података и Интернет (SMIN)
са чвориштем Бор као средиштем мрежне групе подручја општине, али је за укључивање у ову
мрежу потребно да се сви остали комутациони елементи дигитализују. На подручју општине
постоји 14 поштанских јединица (4 у Бору и 10 у осталим насељима), са 3.987 становника по
једној пошти што је задовољавајуће, али није задовољавајући просторни распоред пошта.
Комуналне службе општине су на задовољавајућем нивоу. У области стамбено-комуналне
делатности послује 4 предузећа - ЈКП “3 октобар” Бор (сакупљање смећа, зимска служба,
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погребне услуге, одржавање зеленила), ЈКП “Водовод” (производња и дистрибуција воде), ЈКП
“Боговина” (за истоимени регионални систем водовода) и ЈП за стамбене услуге “Бор”
(одржавање стамбених зграда, закуп пословног простора и др.).

2. РЕЛЕВАНТНИ ПРОГРАМСКИ И ПЛАНСКИ ОКВИРИ
Од важећих програмских и планских оквира вишег реда, за развој и уређење општине Бор
непосредније је релевантан само Просторни план Републике Србије. Према глобалним
одредбама ПП РС, за територију општине Бор релевантна су следећа планска опредељења:
− Коришћење пољопривредног земљишта. Највећи део општине предвиђен је као сточарскопланински макрорејон (уз ограничену планинску пољопривреду), а само мањи југоисточни део
општине као сточарско-воћарско-виноградарски макрорејон (уз знатна еколошка ограничења
за оба рејона у ближем окружењу Бора).
− Размештај шума. Око половина општине је претежно под шумама, посебно на северу,
северозападу и западу општине (са доста деградираних шума). Огољени средишни и источни
део општине предвиђени су за селективно пошумљавање на лошијим земљиштима, а мања
површина на југу припада земљишту V и бољих бонитетних класа, без изразитије ерозије (у
долини Црног Тимока). Око Бора предвиђене су приградске и имисионе шуме ради заштите
ваздуха од загађења.
− Станишта и узгојни центри дивљачи. Цела територија општине обухваћена је доминантним
стаништем јелена и дивље свиње, са 3-4 будућа узгојна центра крупне дивљачи и
локалитетом новог насеља муфлона и јелена лопатара. Подручје Брестовачке бање је
неловни комплекс - парк дивљачи.
− Изворишта вода и водопривредна инфраструктура. Северозападни део општине
представља део изворишта површинских вода у оквиру Тимочког регионалног система за
снабдевање водом, који обухвата цео слив Тимока. Водоснабдевање општине Бор
предвиђено је из хидроакумулације ”Боговина” (на територији општине Бољевац). Постојећа
ХА Борско језеро и планирана ХА на Кривељској реци намењене су уређењу водног режима и
коришћењу за технолошке потребе.
− Коришћење минералних сировина - метали и неметали. Највећи део општине обухваћен је
истражним просторима метала и неметала, а средишни и северозападни део Тимочком зоном
са активним рудницима (површински копови Кривељ-Церово, Борска река и Брезоник,
подземни коп Борска река) за експлоатацију бакра и злата (уз пратеће метале волфрам,
молибден, германијум, селен, платина), са објектима прераде (флотације, металуршка
прерада/рафинација), уз налазишта неметала (Заграђе-кречњак и др.).
− Коришћење енергетских извора. На подручју општине, од енергетских извора присутни су
само термоминерални извори, као термоминерални систем у Брестовачкој Бањи и
термоминерални извори у Шарбановцу.
− Енергетска инфраструктура. Преко мањег југоисточног дела општине Бор прелазе деонице
далековода 400 kV Ђердап-Бор (са трафостаницом 400/х kV)-Ниш (уз изградњу
телекомуникационог преносног пута у источној Србији према Ђердапу). Од планираног
доводно-разводног гасовода Ниш (са магистралног гасовода из Русије преко Димитровграда)Зајечар-Прахово (започет програм), северно од Зајечара предвиђен је овојак за Бор.
− Размештај становништва. Општина Бор са густином насељености од 75-99 становника на
km2 окружена је са свих страна општинама са густином насељености мањом од 50 становника
на km2 (у категорији најређе насељених општина у Србији), осим града Зајечара на истоку са
50-74 становника на km2.
− Мрежа центара и функционална подручја. Општина Бор припада функционалном подручју
регионалног центра (идентичном Борском округу, заједно са општинама Неготин, Мајданпек и
Кладово). Бор је предвиђен као регионални центар, односно центар функционалног
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подручја/округа, у коме Неготин има статус субрегионалног центра, а Мајданпек и Кладово
статус градских центара.
Размештај индустрије. Бор је сврстан у индустријске центре средње величине (10.000-20.000
запослених) са значајним индустријским зонама, у оквиру мање значајних појасева (осовина)
развоја Србије - В. Морава-Пожаревац-Мајданпек-Бор-Зајечар и Параћин-Зајечар (периферно
захватање у долини Црног Тимока).
Појасеви интензивнијег развоја. Општина и град Бор удаљени су или саобраћајно изоловани
од појасева интензивнијег развоја I значаја (појас Великог и Јужног Поморавља и Дунавски
појас), а у близини појаса интензивнијег развоја II значаја (појас Ниш-Зајечар-НеготинПрахово). Општина је на појасу интензивнијег развоја III значаја (Зајечар-Бор-Пожаревац), а
тангира је појас интензивнијег развоја III значаја Параћин-Зајечар.
Могућа подручја утицаја макрорегионалних центара. Предвиђено је да територија општине
Бор буде обухваћена подручјем главног града/макрорегионалног центра Београд, заједно са
функционалним зонама регионалних центара Пожаревац, Смедерево, Ваљево, Шабац,
Сремска Митровица, Панчево и Вршац.
Путна мрежа,пловни саобраћај, робно-транспортни центри и аеродроми. На подручју
општине Бор биће изграђен/дограђен пут I реда М-4 Марковац (аутопутем Е-75)-СвилајнацДеспотовац-Бор-Е771, утврђен је коридор новог пут I реда Пожаревац-Жагубица-Бор, а
предвиђено је решавање проласка пут I реда кроз или око већих градова (међу њима и Бора),
уз реконструкцију путева II реда и локалне путне мреже. У околини Бора предвиђен је мањи
аеродром. Од посебног значаја за Бор су: предвиђен коридор новог аутопута Ђердап 2Зајечар-Ниш, као и приоритетни робно-транспортни центар и лука Прахово.
Железничка мрежа. На подручју општине Бор извршиће се реконструкција и електрификација
постојеће једноколосечне пруге Пожаревц-Бор-Вражогрнац, а предвиђена је изградња нове
једноколосечне пруге Зајечар-Боговина-Ћићевац, која ће тангирати општину у долини Црног
Тимока. Од значаја за град и општину су: изградња нове пограничне станице у Неготину и
једноколосечне пруге Неготин-брана Ђердап 2-државна граница-Румунија.
Телекомуникације. На територији општине, поред постојећег оптичког кабла Бор-Зајечар,
предвиђена је изградња оптичких каблова Бор-Алексинац и Бор-Пожаревац. У простору
општине су коридори РР веза Дели Јован-Бор, Тупижница-Бор, Бор-Бољевац, Бор-Мајданпек
и Дели Јован-Костолац. На Дели Јовану је постојећи ТV и VHF-FM предајник. Општина Бор
припада мрежној групи Ниш, са планираних 46.656 телефона 2005.(44,4 на 100 становника).
Организација простора за туризам. Северни део општине обухвата планирану туристичку
зону Ц (централну, викенд-излетничку зону Београда, националног значаја, са водећим
туристичким активностима летње рекреације), западни део општине планирану туристичку
регију Ц-3 (Кучајске планине, са будућим НП, Бељаницом, Јужним Кучајем, Дубашницом,
Злотском клисуром и пећинама, кањоном Лазареве реке, Борским језером, Црним врхом,
Брестовачком Бањом и др.), а јужни део општине тангира планирану туристичку зону И
(источну) и међународни/национални транзитни туристички правац Параћин-Зајечар-гранични
прелаз Вршка чука у категорији осталих, у долини Црног Тимока. Брестовачка Бања увршћена
је у националне бање III степена. Од значаја за туризам општине су: статус природног добра
туристичке регије Кучајске планине, установљење Зајечара као градског туристичког центра III
степена и Гамзиградске Бање као националне бање II степена, као и близина археолошког
налазишта Ромулијана и међународног/националног транзитног туристичког правца НишЗајечар-Неготин-Кладово у категорији осталих, односно релативна приступачност Дунава као
међународног пловног транзитног туристичког правца I степена.
Заштита и унапређење животне средине. РТБ Бор категорисан је као велики индустријски
загађивач II категорије, а средишни и северозападни део општине обухваћен је зоном
интензивне деградације литосфере (потез Бор-Мајданпек са великим површинским коповима),
са којом се у Бору и ближој околини преклапа зона антропогене средине са урбано-
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индустријским утицајима (потез Бор-Зајечар). Поред ових главних извора, животна средина
општине Бор угрожена је у мањој мери урбаном структуром града, као и мањим загађењима
од железничке пруге и тангентног пута I реда (перспективно и од новог пута I реда МарковацБор-Зајечар), уз умерено загађење земљишта применом агротехничких мера само у мањем
југоисточном појасу општине. Са наведеним карактеристикама, општина Бор припада
Тимочкој зони животне средине са загађеним ваздухом и рекама, односно са несанираним
последицама масовне експолатације металних сировина. Од планских мера за побољшање
стања за општину Бор релевантне су следеће: модернизација и реконструкција металуршкохемијског комплекса у Бору, гасификација града, пречишћавање отпадних вода и довођење
Борске реке, Тимока и других река у прописану класу, изградња обилазнице око града,
решење за индустријски отпад Бора, рекултивација и ревитализација напуштених
површинских копова, одлагалишта раскривке, флотацијских јаловишта и деградираног
земљишта, као и подизање имисионих шума. Мерама заштите животне средине предвиђено је
да се Бор уврсти у другу категорију загађености, где ће се и даље јављати прекорачења
граничних вредности загађивања класичним загађивачима, али ће бити елиминисана
радијациона загађивања, загађивања канцерогеним и мутагеним материјама.
− Заштита природе и екосистема. Мањи западни део општине обухваћен је планираним
подручјем изузетних природних вредности од посебног националног интереса Кучајске
планине, у оквиру кога је заштићено природно добро Лазарев кањон (у оквиру општина Бор и
Бољевац), а на западну ивицу општине наслања се заштићено природно добро Ресава (у
оквиру општине Деспотовац). На североистоку општине је планирано подручје са значајним
природним вредностима површине од 500-1.000 hа (Дели Јован). Знатан северозападни и
северни део општине обухваћен је природним екосистемима, југоисточни део природноантропогеним екосистемима, а мањи централни део антропогенизованим (и јако угроженим)
екосистемима. На северном ободу општине потребна је заштита од ексцесивне ерозије и
клизишта.
− Заштита непокретних културних добара. На подручју општине Бор нема категорисаних (од
посебног и од великог значаја) непокретних културних добара. Најзначајније непокретно
културно добро у близини општине је археолошко налазиште Ромулијана Гамзиград у
општини Зајечар, планом предложено за упис у Листу светске културне баштине UNESCO (у
међувремену уписано), а нешто даље на северу су такође значајна културна добра у оквиру
НП Ђердап.
− Одредбе о изради регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне
намене. За Тимочки регион који обухвата Борски округ (са општинама Бор, Неготин, Кладово и
Мајданпек) и Зајечарски округ (са општинама Зајечар, Бољевац, Књажевац и Сокобања)
урадиће се регионални просторни план (сада у изради). За перспективну зону експлоатације
руде бакра на потезу Бор-Мајданпек предвиђена је приоритетна израда просторног плана
подручја посебне намене.

3. РЕГИОНАЛНИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА И САРАДЊЕ ОПШТИНЕ БОР
Општина Бор налази се у северном делу источне Србије, који се простире уз доњи ток Дунава
кроз Србију и државне границе према Бугарској и Румунији. Са специфичним природним
карактеристикама крашког и другог рељефа, периферним положајем Дунава и сливовима
његових непосредних и посредних притока, релативно високом шумовитошћу и скромним
пољопривредним потенцијалима, овај простор је добрим делом пасиван, без богатих и
разноврсних ресурса (сем руда метала и туристичких потенцијала), ретко насељен и у
депопулацији, са недовољно развијеном мрежом насеља. Привреда три општине (Бор, Мајданпек
и Кладово) има изразитији монофункционални карактер заснован на рударству и енергетици, а
полифункционална пивреда осталих општина није им донела изразитији просперитет, али им је
омогућавала континуитет развоја (што није случај са монофункционаалним рударским
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општинама, код којих застој у рударству условљава укупни застој). Будући да је Дунавска осовина
развоја за источну Србију још увек хипотетична (због неприступачне обале, Националног парка и
уопште скромне валоризације Дунава као водене масе, пловног пута, индустријске базе,
туристичког ресурса, повезивања са суседним земљама и др.), главну развојну осовину источне
Србије до даљег представља Тимок, са главним путевима и “природно” насталим градским
насељима (Зајечар, Неготин, Књажевац, Бољевац, Сврљиг). Сходно просечној привредној
развијености, социјална надградња је такође скромна (сем у неколико највећих градова), како у
погледу јавних служби и услуга, тако и у погледу инфраструктуре. Проблеми животне средине
условљени су активностима вађења и прераде руда (Мајданпек, Бор, Тимок низводно од
Зајечара) и у мањој мери индустрије (Зајечар и Прахово). Значајна културна добра
концентрисана су у појасу Дунава (уз Ромулијану на Тимоку), а значајна природна добра и
природни екосистеми захватају највећи део брдско-планинског и планинског подручја (угрожена
само у Бору и Мајданпеку).
У свом развоју, источна Србија је својим северним делом упућена на везе са Београдом и са
делом развијене дунавске осовине (Београд-Смедерево-Пожаревац, а убудуће вероватно и са
осталим делом Дунавске осовине до Прахова/Неготина), а јужним делом на везе са Нишом и
Моравском осовином развоја (од Параћина до Ниша), што начелно важи и за екстерне везе
Тимочке регионалне целине (Борски и Зајечарски округ) у оквиру Србије. Везе и сарадња источне
Србије са суседним земљама остварује се са Румунијом на граничним прелазима код Кладова и
Прахова (у перспективи новим аутопутем), на заштити и развоју Ђердапа и др., а са Бугарском на
граничним прелазима Брегово, Вршка чука и Димитровград, на заштити и развоју Старе планине
и др., у оквиру низа докумената (документа међудржавне сарадње на Ђердапу и Старој планини,
пројекат “Euroregion 21”, пројекти REC-а, пројекти у оквиру Пакта стабилности за југоисточну
Европу, пројекат “Гвоздена врата” на Дунаву и др.).
По административној подели oпштина Бор припада Борском округу, који обухвата још општине
Неготин, Кладово и Мајданпек, на укупној површини од 3.507 km2, са 90 насеља и 146.551
становником (2002.) и који се са југа граничи са Зајечарским, а са запада Браничевским и малим
делом са Поморавским округом. Борски округ заједно са суседним Зајечарским округом (град
Зајечар, општине Бољевац, Сокобања и Књажевац) представља просторно-функционалну
целину неформалног региона Тимочка крајина, за који се по ПП РС доноси јединствен
регионални просторни план. Ова регионална целина (погранична већим делом према Бугарској
на истоку и мањим делом према Румунији на северу) са запада се граничи са регионалним
целинама Подунавље и Браничево, Поморавље и Шумадија, као и мањим делом са целином
Западна Морава и Пештер, а са југа целином Понишавље и Топлица.
Природа северног дела Тимочке регионалне целине у Борском округу одређена је доминантно
током Дунава (са Ђердапском клисуром) који га омеђује са северне и источне стране, као и
сливовима његових притока - Тимока (са Злотском, Брестовачком и Белом реком), Поречке реке
(са Шашком реком), Јасеничке реке, Земне и Слатинске реке, а затим рељефом венаца јужних
Карпата у Србији, са планинама Мироч-Велики гребен-Дели Јован, Лишковцем, гребенима М. и В.
крша и Голог крша, Црним врхом, као и са изразитим красом источног дела Кучајских планина (са
Дубашницом, Лазаревим кањоном и северним делом Малиника), уз долине Неготинске крајине и
Кључа. Округом је обухваћен северни део басена Црног Тимока са пукотинама и еруптивним
жицама магматских стена (избилих после сукоба различитих набраних система) са највећим
металним рудним богатством у источној Србији (Тимочка рудна зона). Природа јужног дела
регионалне целине у Зајечарском округу одређена је сливом Тимока (Црни Тимок и Бели Тимок
са Сврљишким и Трговишким Тимоком), захваћеним делом Старе планине (Заглавак) и крашким
планинама Ртањ, Озрен, Девица, северни део Тресибабе, Слемен, Тупижница и јужни део
Малиника, уз котлине Црног и Белог Тимока, Сокобањску котлину и др.
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Насељеност Тимочке регионалне целине у оквиру источне Србије као најређе насељеног
подручја Републике, мала је, јер је у свим општинама мање од 50 становника на km2, сем у Бору
(категорија 75-99 ст./ km2) и Зајечару (категорија 50-74 ст./ km2). Према Попису становништва
2002. године, у регионалној целини доминирају насеља/КО категоријалне величине 500-4.999
становника (укључујући и општински центара Бољевац), сем насеља у средишном и јужном делу
Зајечарског округа, посебно у општини Књажевац, која су испод 500 становника и сем градских
насеља/општинских центара у категорији од 5.000-49.999 становника. У оквиру источне Србије
као подручја највеће депопулације у Републици, у периоду 1991-2002. сва насеља/КО у
регионалној целини бележе пад броја становника сем градских насеља/општинских центара
Неготин, Кладово, Зајечар и Сокобања. Сталне и повремене миграције становништва унутар
регионалне целине упућене су ка највећим градовима, у оквиру Србије ка Београду, Нишу и
Моравској осовини, а у последње време мањим делом и ка Бугарској и Румунији.
Пољопривреда Тимочке регионалне целине, у оквиру претежно пасивног простора источне
Србије, концентрисана је у општинама Кладово, Неготин и Зајечар (уз мање површине у осталим
општинама), са доминантним учешћем сточарско-воћарско-виноградарског макрорејона, уз мање
учешће ратарско-сточарског макрорејона (Неготинска долина и Кључ, са винородним подручјима,
погодностима за наводњавање, у Неготину са млекаром, хладњачама и винаријом, у зајечарском
Тимоку са винородним подручјима и млекарама, у средишном делу општине Књажевац са
значајним винородним подручјима, са хладњачама, прерадом воћа и винаријом у Књажевцу).
У релативно шумовитој источној Србији, Тимочка регионална целина је својим већим
северозападним делом под шумом (готово читава општина Мајданпек, знатан део општине Бор,
у чијем најугроженијем делу је потребно подићи приградске и имисионе шуме, као и западни део
општине Бољевац), као и у југоисточном делу општине Књажевац, уз посебне потребе
селективног пошумљавања у девастираним просторима средишњег и источног дела борске
општине, у северном делу града Зајечара (Тимок), јужном делу општине Сокобања, западном и
јужном делу општине Књажевац. У оквиру разноврсних ловних станишта источне Србије,
регионалну целину доминантно карактеришу станишта јелена и дивље свиње у средњем и
западном брдско-планинском подручју, уз станишта фазана, зеца и јаребице у ниском источном
делу, као и мања станишта дивокозе, срне, зеца и дивље свиње на подучју Мироча, са бројним
постојећим и планираним објектима ограђених ловишта, узгојних центара крупне дивљачи и
паркова дивљачи, као и са новим насељима дивљачи (све у Борском округу). На јужном делу
целине (општине Књажевац и Сокобања) доминирају станишта срне, зеца и дивље свиње.
Рудно богатство источне Србије, са једним од неколико најкомпактнијих лежишта метала и
неметала у Републици, лоцирано је доминантим делом у Борском округу (према истражним
просторима у највећем делу општине Бор и делу општине Мајданпек, а по експлоатацији бакра и
злата у Тимочкој зони у средњем и северозападном делу општине Бор и југозападном делу
општине Мајданпек, са већином објеката прераде у општини Бор), уз појединачна налазишта
неметала у општини Бор и грађевинског материјала у свим општинама округа (посебно у
Неготину). У Зајечарском округу, ободни истражни простори Тимочког рејона (претежно
неметала) захватају мале делове општина Зајечар, Бољевац и Књажевац, уз појединачна
налазишта грађевинског материјала. Данас се знатне количине руде увозе у Бор на прераду.
У погледу енергетских извора, Тимочка регионална целина ослоњена је на ХЕ Ђердап 1 и 2, као
најзначајнији хидроенергетски систем у Србији на територијама општина Кладово и Неготин. У
осталим изворима Борски округ је доста сиромашан (мања умерено-перспективна налазишта
нафте и гаса у општинама Кладово и Неготин, перспективно мање лежиште каменог угља у
општини Кладово, термоминерални систем у општини Бор и термоминералне бушотине у
општинама Бор и Кладово). Зајечарски округ је богатији копненим енергетским изворима са
мањим резервама (мрко-лигнитни угаљ у општинама Зајечар и Сокобања, мрки угаљ у општини
Бољевац, камени угаљ у општинама Бољевац, Зајечар и Књажевац, уран у општини Књажевац,
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термомоминерални системи у општинама Зајечар, Сокобања и Књажевац и термоминералне
бушотине у општинама Зајечар, Бољевац и Сокобања).
Појасеви/осовине индустријског развоја Тимочке регионалне целине (као и у целој Републици)
претежно се поклапају са осовинама укупног развоја (с тим што је Дунавска осовина од В.
Градишта до Прахова још увек само перспектива). Највећи индустријски центар регионалне
целине је Бор, у категорији индустријских центара Србије средње величине, са значајном
индустријском зоном, индустријски центри средње величине су Зајечар, Мајданпек и Књажевац, а
мали индустријски центри су Неготин, Кладово, Д. Милановац, Бољевац и Сокобања. У Прахову
је једина слободна зона источне Србије.
У погледу туризма, Тимочка регионална целина поседује разноврсне туристичке потенцијале,
просторно изражене посебно у северном (Дунав са Ђердапом, недовољно валоризовани),
западном (Кучајске планине, невалоризоване) и југоисточном делу (Стара планина, у почетку
валоризације), са бројним појединачним локалитетима бања, насеља, културне баштине и др. По
ПП РС, Борски округ (са мањим северним делом општине Бољевац) обухваћен је
Централном/Београдском туристичком зоном (са међународним пловним транзитним
туристичким правцем Дунава, друмским транзитним туристичким правцем Е-771 и даље до
Кладова, мањим градским туристичким центром Кладово, Брестовачком Бањом и др.), већим
делом туристичке регије Ђердап и мањим делом туристичке регије Кучајске планине, а
Зајечарски округ Источном туристичком зоном (са друмским транзитним туристичким правцима Е761 и Е-771, градским туристичким центром Зајечар, Сокобањом, Гамзиградском Бањом,
археолошким налазиштем Ромулијана и др.) и делом туристичке регије Стара планина. Развојни
приоритети по ПП РС дати су транзитном правцу Дунав и деловима туристичких регија Стара
планина (средњи и северозападни део) и Ђердап (средњи и источни део), као и Сокобањи.
Делом инициране и перспективне међудржавне везе у области туризма су у оквиру туристичке
регије Ђердап (са Румунијом) и Стара планина (са Бугарском).
У мрежи насеља Тимочке регионалне целине постоје два регионална центра - Бор и Зајечар на
малом међусобном растојању (око 25 km планираним путем I реда) и са ексцентричним
положајем у односу на своје округе (посебно у случају Борског округа), што ограничава
функционалне улоге регионалних центара у њиховим окрузима, уз дуалитет старијег тимочког
градског центра и новог рударско-индустријског града са развијеним урбаним функцијама. Зато
досад није постигнут консензус око макрорегионалног обухвата Борског округа - у гравитацији
Београда или у гравитацији Ниша (Зајечар традиционално гравитира Нишу, а Бор претежно
Београду). Поред регионалног центра, Борски округ има један субрегионални центар (Неготин) и
два градска центра (Мајданпек и Кладово), а Зајечарски регион поред регионалног центра још
развијени градски центар Књажевац и градски центар Сокобања (док Бољевац нема ранг
градског центра). Јавне службе и услуге концентрисане су у регионалним и већим градским
центрима, којима гравитирају ближи и саобраћајно приступачнији секундарни општински центри
(не постоје у општини Бор) и села, док су удaљенија села без адекватне јавне опреме.
Осовине/појасеви развоја Србије од посебног значаја за Тимочку регионалну целину су
главне/примарне осовине развоја Републике, пре свега Дунавска (Београд-Кладово-веза са
Румунијом, неактивирана од В. Градишта до Прахова) и Моравско-Нишавска (Београд-НишДимитровград-веза са Бугарском). Непосредну развојну осовину Тимочке регионалне целине
чини секундарни републички правац Ниш-Књажевац-Зајечар-Неготин-будућа веза са Румунијом
(засада главна осовина развоја регионалне целине). Терцијарне, регионалне осовине развоја од
значаја за Тимочку регионалну целину су правци Параћин (Е-75)-Бољевац-Зајечар-Вршка Чукавеза са Бугарском и Раља (Е-75)-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Бор-Зајечар. За експанзију свих
осовина развоја од посебног је значаја њихово интензивније повезивање са Румунијом и
Бугарском (саобраћајно, привредно, културно и др.).
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Путна мрежа, као обавезни чинилац осовина развоја, аутопутем Е-75 Београд-Ниш и путем I
реда /будућим аутопутем Е-80 одређује Моравску и Нишавску, путем I реда М-25.1 Дунавску
осовину развоја, а путем I реда Е-771 Тимочку осовину развоја, за коју ће бити од посебног
значаја изградња планираног аутопута Ниш-Зајечар-Неготин-Румунија, као саобраћајне кичме
Тимочке регионалне целине добро повезане са Румунијом. Од путева I реда путева две
терцијарне осовине развоја, за регионалну целину је још увек важнији путе Е-761 (ПараћинЗајечар-Вршка Чука), јер друга осовина развоја води путем I реда М-24 (Раља-ПожаревацКучево-Мајданпек), а даље пругом и путем II реда (који треба заменити путем I реда) према Бору
и Зајечару, док пут I реда М-24 продужава до Неготина. С друге стране, планирани нови пут I
реда Марковац-Свилајнац-Деспотовац-Бор-Зајечар иницираће такође терцијарну осовину развоја
регионалне целине. Главни саобраћајни објекти регионалне целине на Дунаву су пристаниште и
слободна зона Прахово, пристаниште у Брзој паланци и путни прелаз преко бране ХА. У Бору и
Зајечару постоје локални аеродроми. У скромној железничкој мрежи источне Србије, за Тимочку
регионалну целину важнија је пруга Ниш-Књажевац-Зајечар-Неготин-Прахово (посебно кад се
повеже преко Дунава са Румунијом) од пруге М. Крсна-Пожаревац-Кучево-Бор-Вражогрнци (од
већег значаја само за теретне везе Бора са Праховом). Обе пруге предвиђене су за
електрификацију. Планирана нова једноколосечна пруга Ћићевац-Зајечар појачаће значај ове
терцијарне развојне осовине и побољшати саобраћајни положај регионалне целине.
Извориште површинских вода источне Србије захвата мање западно-југозападне и југоисточни
део Тимочке регионалне целине, са две постојеће и три планиране регионалне хидроакумулације
(у општини Бор са једном постојећом и једном планираном локалном акумулацијом, обе у
функцији РТБ). Значајније извориште подземних вода је само на ушћу Тимока у општини Неготин.
Водоснабдевање Борског и Зајечарског округа предвиђено је из Тимочког регионалног система
(са постојеће ХА Грлиште у општини Зајечар и планираних ХА Боговина у општини Бољевац,
Жуковац у општини Књажевац и Околиште у општини Сврљиг, за општине Бор, Неготин, Зајечар,
Бољевац и Књажевац), из Млавско-моравског регионалног система (са планираном ХА Кучево у
општини Кучево и др., за општину Мајданпек) и из Доње-јужноморавског регионалног
система/Моравички подсистем (са постојеће ХА Бован, за општину Сокобања).
Енергетску инфраструктуру Тимочке регионалне целине карактеришу хидроелектране Ђердап
1 и 2 (на којима се остварује енергетска сарадња са Румунијом) и преносни далеководи 400 kV од
Ђердапа 1 према Пожаревцу (са трафостаницом 400/х kV у Мајданпеку) и према Нишу (са
трафостаницом 400/х kV у Бору). Довод гаса планиран је са будућег магистралног гасовода из
правца Димитровграда доводно-разводним гасоводом Ниш-Књажевац-Зајечар-Неготин-ПраховоКладово, са краком за Бор, а за Мајданпек планираним доводно-разводним гасоводом од
Смедерева преко Пожаревца.
У развоју телекомуникација, са првим оптичким каблом у источној Србији (Ниш-Зајечар-Бор) и
планираном (већим делом и оствареном) мрежом оптичких каблова (Зајечар-Бугарска, ЗајечарНеготин-Кладово, Зајечар-Бољевац-Сокобања-Алексинац, Бор-Кучево-Пожаревац, НеготинМајданпек и Бор-Бољевац), главним централама у Зајечару и Бору, TV и VHF-FM предајницима
на Дели Јовану и Тупижници, локалним ТВ предајницима у Бору, Зајечару и Књажевцу, као и са
већим бројем коридора РР веза, Тимочка регионална целина не заостаје за боље
телекомуникационо опремљеним крајевима Србије. Није остварена задовољавајућа сарадња у
области телекомуникација са суседним земљама (сметње на мобилној телефонији у пограничном
појасу и др.).
Угроженост квалитета животне средине у Тимочкој регионалној целини највећа је у Бору као
великом рударско-индустријском загађивачу II категорије, а затим Мајданпеку и Зајечару као
великим индустријским загађивачима III категорије и у Прахову као средњем индустријском
загађивачу II категорије, са најугроженијом зоном на потезу Мајданпек-Бор где се, уз највећа
загађења, врши и интензивна деградација литосфере и мање угроженим зонама урбано-
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индустријских утицаја на потезима Бор-Зајечар и Неготин-Прахово. Мање угрожавање животне
средине условљавају веће градске агломерације, путеви I реда и пруге, а још мање примена
агротехничких мера (изразитије само у долинским деловима Дунава и Тимока). У осталим
деловима регионалне целине животна средина је мало угрожена.
Природна добра и екосистеми Тимочке рагионалне целине на највећем делу простора су
очувани, сем на потезу Мајданпек-Бор (деструктивно антропогенизовани екосистеми), а мање у
Зајечару, Неготину и Прахову и још мање у Књажевцу и Кључу (у мањој мери антропогенизовани
екосистеми градова и у већој мери антропогено-природни екосистеми њихових окружења), уз
местимичне појаве ексцесивне ерозије и клизишта у свим општинама. Природно-антропогени
екосистеми заступљени су у осталим долинским просторима Тимока и Сокобањске котлине, као и
на брдовитом подручју, а природни екосистеми простиру се у планинским пределима, где се
налазе и подручја изузетних природних вредности од посебног националног значаја (већи део
Националног парка Ђердап са заштитном зоном НП, део Парка природе Стара планина и део још
некатегорисаног природног добра Кучајске планине, са заштићеним спомеником природе
Лазарев кањон), уз подручја са значајним природним вредностима (Дели Јован, Ртањ, Озрен и
друга мања природна добра). Одржава се прекогранична сарадња на заштити пограничних
природних добара (посебно на Старој планини са Бугарском).
Непокретна културна добра Тимочке рeгионалне целине концентрисана су у непосредном
приобаљу Дунава до Прахова (зона археолошких налазишта-насеља, са Лепенским виром у
општини Мајданпек и Трајановом таблом са делом Лимеса, Понтесом и Караташом у општини
Кладово, предложеним за упис у Листу светске културне баштине UNESCO и др.), а јужније у
регионалној целини најзначајније је археолошко налазиште Ромулијана (уписано у Листу светске
културне баштине UNESCO). Од осталих добара значајни су барутана и комплекс пивница у
општини Неготин, Рудна глава у општини Мајданпек, и др. У склопу изградње ХЕ Ђердап, са
Румунијом је остварена сарадња на заштити културне баштине Дунавског појаса (остаци римског
моста Кладово-Турн Северин, реконструкција тврђаве Ада Кале и др.).
Концепт развоја Тимочке регионалне целине заснива се на:
− унапређењу географско-саобраћајног положаја регионалне целине, развојом Дунавског
појаса/осовине (од В. Градишта до Прахова, уз превазилажење конфликта између НП Ђердап
и развоја ове осовине) и секундарне осовине Тимока (Ниш-Књажевац-Зајечар-НеготинКладово-Румунија, са новим аутопутем), уз боље повезивање са Моравско развојном
осовином, Београдом и Бугарском (терцијарним осовинама Раља-Пожаревац-КучевоМајданпек са краком према Бору-Неготин, Параћин-Бољевац-Зајечар-В. Чука-Бугарска и
будућом Марковац-Свилајнац-Деспотовац-Бор-Зајечар);
− бољем, одрживом коришћењу ресурса регионалне целине у концептима полифункционалног
развоја привреде, уз увођење разноврснијих облика привређивања, пре свега у општинама
Бор и Мајданпек, као и у општини Кладово, ради превазилажења криза моно-сектора и
обезбеђивања континуалног развоја/опстанка у девирзификованим активностима
пољопривреде, шумарства, индустрије, МСП, туризма и др.;
− побољшању животног и радног стандарда становништва подизањем нивоа јавних служби и
услуга, развојем мреже насеља и система центара, развојем саобраћајне и техничке
инфраструктуре, санирањем еколошки угрожених простора (посебно у општинама Бор и
Мајданпек), заштитом и унапређењем квалитета животне средине;
− заштити природних добара од антропогеног угрожавања (посебно у општинама Бор и
Мајданпек, као и у НП Ђердап будућим развојем Дунавске осовине), као и од негативних
природних процеса (ерозија, елементарне непогоде), уз развојну валоризацију природних
добара и прекограничну сарадњу са Румунијом на Ђердапу и Бугарском на Старој планини;
заштити непокретних културних добара Дунавског појаса (уз прекограничну сарадњу са
Румунијом), Ромулијане и др. уз њихову развојну валоризацију;
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− функционалном умрежавању туристичких потенцијала Дунава, Ђердапа, Кучајских планина и
Старе планине, са Сокобањом, Гамзиградском и Брестовачком Бањом, Ромулијаном и др. у
јединствену туристичку понуду источне Србије, уз остваривање прекограничне сарадње
првенствено на Дунаву и Ђердапу (са Румунијом) и Старој планини (са Бугарском);
− решавању/превазилажењу административних ограничења у сарадњи између општина и
округа Тимочке регионалне целине, у двојству управних компетенција републичке управе и
локалних самоуправа (по питању националних ресурса, посебних природних и културних
вредности и др.), као и државно-политичких ограничења у трансграничној сарадњи са
суседним државама.

4. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ПРОСТОРНОГ И СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
И УПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БОР
4.1. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ
Потенцијали
− потенцијално повољан географски положај због релативне близине развијене Моравске
осовине, близине Дунава (перспективне развојне осовине Србије) и суседних држава
Бугарске и Румуније (чланица Европске уније);
− велико рудно богатство метала и неметала (укључујући грађевински материјал), од значаја за
развој рударства, металургије и прерађивачке индустрије; термоминерални извори у
Брестовачкој Бањи и Шарбановцу;
− природне погодности разноврсне геологије, дисецираног рељефа развијене хипсометрије,
хидрографских и климатских специфичности (надпросечно нижих температура и
оснежености) и диверзификоване вегетације, од значаја за појаву природних вредности, раст
шума, лов, сточарство, рекреацију и туризам;
− погодности рељефа, хидрографије, климе и вегетације као фактори смањења загађења
животне средине општине и окружења од стране РТБ (заклоњеност рељефом и шумом, улив
Борске/Беле реке у Тимок низводно од Зајечара, доминантни ветрови који одбијају загађења
РТБ омогућавајући чистије западно залеђе);
− заштићено природно добро од изузетног значаја I категорије “Лазарев кањон” (са кањонима
притока, пећинама и др.), Кучајске планине и друга евидентирана и предложена геолошка,
морфолошка, хидролошка и биолошка добра, од значаја за научна истраживања, едукацију,
туристичку презентацију, рекреацију и спорт;
− заштићена и евидентирана праисторијска, римска и средњевековна археолошка налазишта
насеља и рударења (вишег степена истражености), просторна културно-историјска целина
Брестовачке Бање, споменици културе (рударски, меморијални и сакрални), од значаја за
научна истраживања, едукацију, туристичку презентацију и коришћење;
− позиција града Бора заштићена од бујица и поплава, регулисани режим Брестовачке реке
испод Борског језера, заштићеност земљишта од ерозије шумом, техничка спремност РТБ за
деловање у заштити од елементарних непогода;
− висок степен изграђености и опремљености објеката урбаног становања у Бору, са високим
степеном комуналне опремљености и солидним показатељима просечне површине
настањених станова и просечне стамбене површине по кориснику, као и старости станова, уз
солидне показатеље становања у насељима јужног дела општине (сем комуналне опреме);
− значајна расположивост јавног земљишта, обим и квалитет градских објеката јавних служби у
власништву државе и локалне самоуправе, уз услов очувања намене (без обзира на могућу
промену својинског статуса);
− солидна изграђеност објеката рекреације, физичке културе и спорта у граду Бору (у месним
заједницама, градском спортском центру, објектима појединачних спортова и основним и
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средњим школама), у Брестовачкој Бањи (купатило), на Борском језеру (у склопу хотела и
омладинског спортског центра), на Црном врху (скијалиште), на Столу (алпинизам и скијање),
Дубашници и Злотским шумама (ловишта);
правилан размештај насеља са прихватљивим радијусима/изохронама саобраћајне
доступности општинском центру, као могући фактор просторне и функционалне интеграције
општине; погодности плански формираних насеља за развој и уређење;
расположивост природних, посебно рудних ресурса, природно повољних привредних
локација и веома значајни физички садржаји рударске, металуршке, индустријске и делом
услужне делатности, уз друмску и железничку повезаност са окружењем и опремљеност
техничком инфраструктуром;
погодно пољопривредно земљиште за воћарство, мањим делом за повртарство и највећим
делом за сточарство, лековито и ароматично биље (ливаде и пашњаци), постојећи
капацитети пољопривредних и вишка стамбених објеката (погодних за адаптацију у
пољопривредне), као и капцитети за прераду и складиштење пољопривредних производа;
релативно велика обраслост здравом шумом, са економском и још осам општекорисних
намена од значаја за заштиту вода, заштиту од ерозије, заштиту ваздуха од нежељеног
емисионог дејства, заштиту саобраћајница, за рекреацију, лов и сакупљање шумских
плодова, уз могућности пошумљавања девастираног земљишта; пространа ловишта са
разноврсним фондом аутохтоне, уз део унете дивљачи;
значајни потенцијали за развој туризма у погледу географског положаја, природних услова
(морфолошких, хидролошких и термоминералних, климатских, биолошких), природних и
културних добара, објеката рекреације и спорта, јавних служби и услуга, манифестација и др.,
а посебно у погледу туристичког смештаја (у Бору, укључујући могући приватни смештај, на
Борском језеру, у Брестовачкој Бањи, укључујући смештај у викенд кућама, у Злоту,
Шарбановцу, Метовници, као и у започетом центру на Црном врху);
расположиви физички капацитети услуга, посебно угоститељства и саобраћаја, транспорта и
складиштења;
саобраћајна повезаност преко путева I реда Е-761 и Е-771 и железничке пруге са
пристаништем у Прахову, са Румунијом, Бугарском и Моравско-нишавском осовином развоја
Србије, односно са Нишом и Београдом; могућности за унапређење железничких веза
(електрификацијом постојеће пруге, изградњом пруге Зајечар-Ћићевац и обновом
ускоколосечне пруге Зајечар-Гамзиградска Бања-Бор-Црни врх);
чиста карстна врела око Бора и погодност за водоснабдевање општине из будуће ХА
“Боговина” у суседној општини Бољевац;
изграђеност канализационе мреже у Бору (градске и индустријске) и Бањском пољу (поред
Брестовачке Бање);
близина извора електроенергије (Ђердап 1 и 2) са већом сигурношћу електросбадевања
(преко преносне мреже 400 и 150 kV), уз могућности ограниченог коришћења обновљивих
извора (хидроенергије, биомасе, ветра и геотермалне енергије); централизовано снабдевање
топлотном енергијом у Бору;
солидна опремљеност Бора и непосредне околине фиксном телефонијом (претежно по
квантитету), покривеношћу мобилном телефонијом, мрежом за пренос података и
Интернетом, као и поштама; погодност увођења руралног радио-телефонског система у ретко
насељеним подручјима;
прихватљива опремљеност града садржајима комуналних служби (сакупљање смећа,
гробља, пијаце, одржавање јавних површина).

Ограничења
− неповољан садашњи саобраћајни положај, без значајније осовине развоја Србије кроз
општину;
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− природни услови доминантног пружања планинских венаца и водотока у правцу
север/северозапад-југ/југоисток који условљавају саобраћајнице (а и рударство) у овом
правцу, ограничавајући изградњу попречних саобраћајних веза; релативна безводност
простора, доминантно слаб педолошки покривач, климатске прилике које појачавају дејства
загађења;
− угрожена природа и животна средина у радијусу домета РТБ (посебно у средњем и источнојугоисточном делу општине), са великим загађивањем ваздуха сумпор-диоксидом из
топионице и прашином са површинских копова, загађивањем и угрожавањем земљишта
(површинским коповима, флотацијама, јаловиштима и др.) и загађивањем вода (од
флотације, отпадних вода металургије и др.); реална опасност проширења загађења у
условима профитног рударско-металуршког пословања будућих приватних власника на већем
делу општине;
− необезбеђеност објеката и постројења РТБ од хемијских удеса (на флотацијама, топионици и
другим опасним објектима);
− недовољно истражена природна добра, низак степен заштите и културолошке валоризације
(истраживање, едукација, туристичка презентација), уз угрожавање под утицајем РТБ,
непланска градња (на подручјима Брестовачке Бање и Борског језера) и др.;
− недовољно истражена и заштићена непокретна културна добра (сем археолошких налазишта
рударења), посебно етно-баштина села;
− недовољна обезбеђеност привредних објеката и насеља од елементарних непогода
(земљотреса, одрона, пожара, бујица и др.) у односу на саобраћајну приступачност, густину
изградње, могућности водозахвата, брана и устава и др.;
− непланска стамбена изградња; недовољна искоришћеност и неодржавање стамбених
простора; недовољна комунална опремљеност стамбених објеката у селима;
− нерационално коришћење и запуштеност објеката јавних служби у Бору и њихова недовољна
заступљеност у селима општине;
− еколошка угроженост отворених (повремено и затворених) објеката рекреације, физичке
културе и спорта; неодржавање и недовољна искоришћеност објеката; недовољне јавне
зелене површине;
− неиздиференцирана мрежа насеља, односно моноцентрична функционална организација
општине, са израженим централитетом града и већином насеља директно повезаним са њим
(уз непотребна оптерећења града, повећање саобраћаја и др.); ограничења за формирање и
развој насеља због ширења рудокопа, јаловишта и флотација; ограничења у уређењу
концентрисаних насеља око града и у близини рудника, проблеми у комуналном опремању
дисперзних насеља, неконтролисана изградња у оквиру насеља јужног дела општине;
− застарелост технологије (без модернизације), недовољна искоришћеност и одржавање
објеката експлоатације и прераде руда метала, неметала и грађевинског материјала;
неопремљеност и нерегулисаност нових привредних локација;
− висок степен деградираности квалитетнијег пољопривредног земљишта под утицајем РТБ,
ексцесивна ерозија на косим теренима поспешена загађењем, рељефна ограничења
пољопривреде на највећем, брдско-планинском простору општине, уситњеност поседа
породичних газдинстава и др.;
− доминација изданачких приватних шума у шумском фонду, а код државних шума: делом
екстремно лоша станишта, знатно учешће зрелих и престарелих чистих састојина,
девастираних састојина лошег квалитета и изданачких шума, недовољна отвореност
шумским путевима и др.; недовољан фонд дивљачи и затвореност ловишта ЈП
“Србијашуме”;
− ограничења туризма: угроженост животне средине и природе у Бору и околини, ограничени
рељефни и водни ресурси (за планински туризам и туризам на води), недовољна заштита и
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туристичка валоризација природне и културне баштине, ограничена саобраћајна доступност,
непланска изградња викенд кућа, комунална неопремљеност и недостатак јавних служби у
сеоским насељима;
недовољна развијеност трговине и занатства у Бору, односно неразвијеност свих услуга у
селима;
саобраћајна изолованост општине (уз доминантну ослоњеност на путеве Е-761 и Е-771, без
квалитетне директне везе са М-24 и М-25.1), са неадекватном регионалном и лошом
локалном путном мрежом, са застарелом, неелектрифицираном железничком пругом;
недовољност површинских и подземних вода за аутономно водоснабдевање општине,
суженост могућности за изградњу ХА у општини и неопходност водоснабдевања из окружења
(ХА “Боговина”, сада из врела Мрљиш); велики губици у водоводној мрежи због застарелости
и нерегистрованог коришћења; девастираност већине водотока због надексплоатације
изворишта и коришћења за евакуацију отпадних вода; угроженост поплавама обухваћених
сливова Црног Тимока и Поречке реке;
непостојање уређаја за пречишћавање отпадних вода РТБ, индустрије и града (упуштање
непречишћених вода у Борску реку); непостојање канализације у осталим насељима општине
(септичке јаме, које по правилу нису вододрживе);
недовољна развијеност и застарелост дистрибутивне електромреже и постројења;
дотрајалост постројења, опреме и уређаја система централизованог снабдевања топлотном
енергијом у Бору, уз низак степен искоришћења и енергетске ефикасности, велике губитке и
др.;
недовољан квалитет претплатничке мреже фиксне телефоније, због неизграђености оптичких
каблова и привода, недовољне дигитализације, недостатка средстава у ретко насељеним
подручјима и др.; неравномеран просторни распоред поштанских јединица;
застарела опрема комуналних служби.

4.2. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Потенцијали
− природни услови и ресурси за насељавање и развој становништва, за рударство, индустрију,
шумарство и ловство, пољопривреду, рекреацију и туризам;
− могућности културне и туристичке валоризације природне и културне баштине;
− становништво града и непосредне околине као значајан развојни потенцијал у погледу
релативно повољне старосне/радно способне, образовне и социо-економске структуре;
− урбано становање претежно високог стандарда у Бору, уз задовољавајући стандард
становања у мешовитим насељима јужног дела општине;
− солидна развијеност јавних служби основног, средњег и високог образовања, предшколске
заштите, здравствене заштите, културе, рударске науке и администрације у граду Бору;
− развијеност активности и културе упражњавања рекреације, физичке културе и спорта у граду
и градским излетиштима (посебно на Борском језеру);
− солидна доступност већине насеља граду; иницирање услова за диверзификацију мреже
насеља повратком становништва у села (губитак радног места, економска рецесија, пензија);
− традиција рударске и металуршке делатности и светска афирмација РТБ у производњи и
преради бакра; високо стручан и образован кадар, са мрежом научних и образовних
институција (Институт за бакар, факултети, средње школе); тржишна конкурентност
производње и прераде бакра, уз раст цене бакра на светском тржишту; сарадња са страним
партнерима и подршка државе развоју привреде општине; заинтересованост светских
компанија за прераду бакра, као и међународних институција (Светска банка, ЕАР и др.) за
решавање еколошких проблема; државни и међународни подстицаји пројектима у области
привреде, инфраструктуре, екологије;
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− пробуђени интерес становништва и других актера развоја за еколошку санацију и коришћење
аграрних ресурса; вишедеценијска оријентација сеоског становништва на обезбеђивање
допунских прихода из индустрије, чијим застојем се ствара предиспозиција за повратак дела
становништва на село и окретање ка диверсификованој руралној економији; услови за развој
брдског воћарства, долинског ратарства и повртарства, брдско-планинског сточарства,
плантажне пороизводње лековитог биља и семена биљних култура за рекултивацију
угрожених земљишта; реални изгледи за институционалну и материјалну подршку развоју
пољопривреде у склопу реструктуирања борске привреде, сагласно политици аграрног и
руралног развоја Европске уније;
− традиционална заступљеност и могућности за развој економског шумарства на већем делу
територије општине, као и могућности шумарства у рекултивацији девастираног земљишта;
заштита и организовано управљање фондом дивљачи у ловиштима ЈП “Србијашуме”;
− организованост туристичке понуде града и општине (уз смештај и садржаје рекреације и
спорта, још саобраћај, услуге, здравство, едукација, култура и забава, манифестације,
туристичке агенције и др.) за прихват регионалне туристичке тражње у градском - пословном
и конгресном туризму, бањском туризму (у Брестовачкој Бањи), спортско-рекреативном
туризму (на Борском језеру и Црном врху), природњачко-еколошком туризму (у Лазаревом
кањону), ловном туризму (на Дубашници и у Злотским шумама) и др., са могућностима
интензивније и садржајније туристичке валоризације ових локалитета и уз активирање нових
локалитета - у планинском туризму (Стол, Велики крш, Дели Јован, Кучајске планине), у
бањском туризму (термоминерални извори у Шарбановцу), сеоском туризму (у удаљенијим
селима);
− постојеће активности и могућности развоја градских услуга угоститељства, трговине и
занатства;
− развијеност и могућности развоја јавног аутобуског саобраћаја у граду и општини; могућности
комплетирања железничког саобраћаја;
− солидна развијеност водопривреде са дефинисаним решењем дугорочног водоснабдевања
општине из ХА “Боговина”; регулисано прикупљање отпадних вода Бора;
− добра снабдевеност насеља и привреде електроенергијом из система ЕПС; расположивост
обновљивих извора енегије, претежно хидроенергије, хидро-термалне енергије и огревног
дрвета;
− солидна телекомуникацијска повезаност града са окружењем, уз рационалне могућности
бољег телекомуникационог повезивања осталих насеља;
− релативно солидно функционисање градских комуналних служби.
Ограничења
− ограниченост насељавања, привредних делатности водопривреде, локалне енергетике,
шумарства и ловства, пољопривреде, услуга, саобраћаја и функционисања техничке
инфраструктуре ширењем рударства, металургије и сродних индустријских грана на већем
делу општине;
− условљеност насељавања, привреде и инфраструктуре рељефом и хидрографијом општине;
− угроженост животне и радне средине становништва и свих делатности и функција у граду и
окружењу на које делује рад РТБ (становање, јавне службе, рекреација, спорт и физичка
култура, водопривреда, шумарство, пољопривреда, рударство, индустрија, услуге, туризам,
саобраћај);
− угроженост природне и културне баштине општине и запостављеност њихове културне и
туристичке валоризације;
− недовољна организованост заштите од рударско-металуршких акцидената и елементарних
непогода;
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− смањивање броја становника општине после 1991. и посебно после 2002. године, са
опадањем нивоа репродукције, старењем и смањењем просечног броја чланова
домаћинства, уз високу концентрацију у општинском центру и депопулацију у осталим
насељима управно пропорционалну удаљености насеља;
− недовољан ниво становања ван општинског центра, посебно у насељима северног и
североисточног дела општине;
− непостојање јединственог регистра корисника јавних служби, непостојање планова акција, уз
ненаменско и нерационално коришћење финансијских средстава; слаба сарадња јавног
сектора и организација цивилног друштва, слаба усмереност на превентивне активности, без
довољног коришћења законских могућности за укључивање свих партнера у активности
социјалног развоја; ниска социјална култура грађана, уз слабу обавештеност о њиховим
правима и обавезама, без повратне информације грађана о ефектима пружених услуга;
занемарени акутни проблеми одрастања и усмеравања младих, појединаца без
одговарајућих услуга (инвалида, старих, деце без родитеља и др.), угрожених породица и др.;
− еколошка угроженост активности рекреације, физичке културе и спорта на отвореном у
домету загађења од РТБ; некомплетност активности рекреације, физичке културе и спорта у
Бору и њихова слаба заступљеност у осталим насељима (посебно удаљенијим);
− насеља општине у свим функцијама гравитирају граду, што умањује друштвени стандард
сеоског становништва, увећава трошкове комуницирања, улагања у градске сервисе и др.;
значајна социо-економска диференцијација насеља (претежно квантитативне природе),
управно пропорционална удаљењу од града;
− монофункционалност и детерминисаност привредне структуре општине; застарела
технологија и недовољна улагања у развој нових технологија; експлоатација руде са ниским
садржајем бакра; неадекватан теретни саобраћај; незавршена приватизација РТБ и других
предузећа, уз незапосленост; недостатак менаџерског и појединих других врста кадра;
запостављање принципа одрживог развоја и озбиљно угрожавање производне и животне
средине због нерешених проблема рударско-индустријског отпада, отпадних вода, емисија
сумпордиоксида и прашине;
− неповољна старосна и образовна структура пољопривредног становништва; оријентација
већине пољопривредних газдинстава на структуру производње за сопствене потребе без
довољног уважавања здравствених и еколошких ризика; отежана дифузија научно-техничког
прогреса, савремених еколошких стандарда, економских знања и тржишних информација у
пољопривредну праксу, највише због неорганизованости саветодавне пољопривредне
службе; недовољна развијеност саобраћајне, техничке и друштвене инфраструктуре сеоских
насеља, нарочито запостављених периферних планинских села; успорена приватизација
агро-индустријских капацитета, пољопривредних задруга и друштвених предузећа;
− проблеми газдовања шумама везани за конверзију разређених и деградираних категорија,
конверзију изданачких шума и мелиорацију шикара; недовољни материјални и организациони
услови и могућности развоја шумарства и ловства, коришћења шума за научне, едукативне,
културне, рекреативне и друге функције, као и за заштиту природних вредности и предела;
нејединственост ловства и недовољна комерцијализација ограђеног државног ловишта;
− недовољна развијеност и разједињеност туристичке понуде у условима угрожене животне
средине и природе, релативно скромних рељефних и водних ресурса, невалоризоване
природне и културне баштине, недовољне саобраћајне отворености општине и
опремљености села; непостојање туристичке традиције, односно свести становника о значају
туристичког развоја, будући да су све активности и схватања били у сенци рударскометалуршког развоја;
− недовољна диверзификација, конкурентност, ефикасност и продуктивност услуга, без
довољног учешћа предузетништва и МСП;
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− недовољно развијен теретни и путнички саобраћај са окружењем општине и локални путнички
саобраћај до удаљенијих села;
− половична развијеност водопривреде, посебно у погледу нерешених питања пречишћавања
отпадних вода рударства/индустрије и града, као и делом у погледу недовољне
обезбеђености водоснабдевања у летњем периоду, заштите од поплава, бујица, ерозије и
др.;
− енергетска зависност општине од окружења у свим класичним изворима; неразвијеност
коришћења скромних локалних извора обновљиве енергије;
− застој развоја телекомуникација у сеоском подручју општине;
− недовољне функције комуналних служби у селима.
4.3. УПРАВНА РЕГУЛАТИВА РАЗВОЈА
Потенцијали
− уставне одредбе Републике Србије о политичком уређењу, економском, социјалном,
културном и просторно-еколошком развоју земље, начелно усклађене са законским нормама
и стратегијама Европске уније и светске заједнице (Фундаментални принципи у рударству,
UNEP, 2000., Генерални принципи индустријске политике ЕУ, 2001., Бергенска, Истамбулска,
Архуска, Сеулска и друге декларације и др.);
− законска регулатива и стратешки документи развоја Републике Србије по секторима,
усклађени или у процесу усклађивања са законском регулативом и стратешким
опредељењима Европске уније, уз уважавање принципа одрживог развоја (закони о заштити
животне средине, природних и културних добара, о сицијалном развоју, рударству и
енергетици, водама, пољопривреди, шумарству, туризму, саобраћају, телекомуникацијама,
отпаду и др., Стратегија Србије за приступање СЦГ ЕУ, 2005., Стратегија развоја привреде
Србије, 2003., Стратегија развоја МСП и предузетништва, 2003., Стратегија за смањење
сиромаштва у Србији, 2003., Стратегија о управљању отпадом Србије, 2003., Стратегија
развоја туризма, 2006. и др.);
− увођење државног и приватног као јединих облика власништва, уз динамичну приватизацију
добара ранијег друштвеног власништва;
− увођење отвореног тржишта и тржишних принципа привређивања;
− промовисање демократије и поштовања људских права, са равноправним условима рађања,
образовања, рада, социјалне заштите, доступности информација, културног развоја,
националности, вероисповести, заштите животне средине и природе и др.;
− промовисање рационалне организације и уређења простора у складу са природним и
створеним вредностима и потребама социјалног и економског развоја, кроз заштиту и
ревитализацију угрожених простора, ресурса и добара, равномернији распоред
становништва, производних и других активности, усклађенији регионални развој,
усклађивање динамике између процеса деаграризације, индустријализације и урбанизације и
др. (ППРС);
− организованост државне управе, покрајинске и локалне самоуправе, уз иницирање развоја
регионалног нивоа самоуправе;
− буџетско финансирање локалних заједница у активностима и садржајима јавног
(непроизводног) сектора, као и подстицање привредног развоја локалних заједница из буџета
и наменских фондова;
− право располагања локалних заједница делом националног богатства у државном
власништву;
− доношење програма и планова развоја, уређења и заштите општинских територија од стране
локалних самоуправа (уз усклађивање са надлежностима државе над националним добрима);
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− доношење обавезних, савремених законских норми заштите животне средине, природе,
природних вредности, културних добара, као и од интереса за одбрану земље и заштиту од
елементарних непогода;
− доношење законских одредби и стратегија о социјалном и привредном развоју;
− доношење законских одредби о организацији, уређењу и коришћењу простора;
− доношење Просторног плана Републике Србије, просторних планова регионалних целина,
просторних планова подручја посебне намене, просторних планова општина и урбанистичких
планова;
− формирање и деловање невладиних организација;
− приватизација предузећа у општини Бор;
− дате државне концесије за истраживање руде на већем делу општине Бор.
− донети програми и стратегије развоја општине Бор (Производна и финансијска консолидација
РТБ Бор, 2002., Акциони план за решавање проблема незапослених на подручју општине
Бор, 2003., Стратешки општински акциони план, 2004., Локални акциони план заштите
животне средине, 2004., Акциони план за реструктурирање и приватизацију РТБ Бор, 2005.,
пројекат “Бизнис инкубатор центар у Бору”, 2005., Стратегија развоја туризма општине, 2006.
и др.);
− донети ранији документи Просторног плана општине Бор, ГУП-а Бора и урбанистичких
планова за делове града, ТЦ “Црни врх” и нека сеоска насеља;
− донете општинске одлуке о изградњи и уређењу простора;
Ограничења
− уз формално поштовање уставних одредби, појава променљиве (готово у сваком мандату
нове) транзиционе законске регулативе Републике у стремљењу ка Европској унији, без
комплетних и упоредивих решења, довољне међусобне усаглашености и одговарајућих
инструмената, институција и средстава за спровођење;
− одсуство јединствене, генералне стратегије развоја Србије (због недостатка концепта и
недостатка консензуса за могуће концепте у сложеним политичким условима транзиције), уз
појаву више међусобно некоординираних и неусаглашених секторских стратегија, без
уважавања принципа одрживог развоја;
− приватизација друштвених добара без развојног концепта (чак ни у одговарајућим секторима),
сем ослобађања обавеза државе према предузећима и допуне државног буџета, уз бројне
неправилности, повећање незапослености и др.;
− неостваривање отвореног тржишта и тржишних принципа привређивања (уместо тога појава
монополизма и ограничене отворености);
− неостваривање или тешко остваривање принципа демократије и људских права, посебно у
односу на рад, социјалну заштиту, животну средину и др.;
− неостваривање принципа рационалне организације и уређења простора, заштите и
ревитализације простора и ресурса, равномерног распореда становништва и производње (и
даље тренд концентрације), све израженија регионална диференцијација и несклад између
деаграризације, индустријализације и урбанизације и др.;
− недовољна организованост и преклапање надлежности државне управе и локалне
самоуправе на територијама општина; слабо иницирање регионалног нивоа самоуправе;
− недовољно државно финансирање јавног сектора и подстицаја развоја привреде у
општинама;
− мала права располагања локалне заједнице националним богатством на територији општине;
− надређеност надлежности државне управе над локалном самоуправом при доношењу
програма и планова развоја за општине са националним ресурсима и вредностима, уз низак
степен спровођења ових докумената са обе стране;
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− непоштовање законских норми заштите животне средине, природе, природних вредности и
културних добара кад је то у служби политике, економије и социјале; секторски карактер
законских норми заштите, без стварног уважавања економских и социјалних фактора
одрживог развоја;
− недовољно спровођење законских одредби и стратегија о социјалном, економском и
просторном развоју, низак ниво остваривања Просторног плана Републике Србије,
регионалних просторних планова, планова подручја посебне намене, просторних планова
општина и урбанистичких планова (највише због непостојања одговорних институционалних
субјеката и потребних инвестиција, као и због недовољног инструментарија и информатике);
− недовољна афирмисаност и укљученост невладиних организација као фактора у креирању и
спровођењу развоја;
− недовољно спровођење досадашњих програма, планова и одлука општине Бор (на Црном
врху због недостатка средстава, код непланске градње због избегавања трошкова легалне
градње, због гломазне администрације и др.);
− незавршена приватизација РТБ, од које у великој мери зависи развојни концепт гарада и
општине; недовољно регулисана питања забране за промену намене објеката јавних служби
приликом приватизације;
− нерешени имовинско-правни односи са државом у погледу рудних ресурса и РТБ; давањем
државних концесија за истраживање руда на највећем делу општине прејудициран трајни
монофункционални концепт развоја општине Бор и њена нееколошка будућност.

5. КОНФЛИКТИ И ПРИНЦИПИ ЊИХОВЕ РЕЛАТИВИЗАЦИЈЕ
Због монофункционалности привреде општине Бор, развојни конфликти су доминантно
условљени односом главне привредне базе РТБ према секторима на које он негативно утиче
преко животне и природне средине, а знатно мање међусобним утицајима осталих сектора. У том
смислу, конфликти и принципи њихове релативизације могу се груписати на следећи начин:
5.1. ГЛАВНИ КОНФЛИКТ - ИЗМЕЂУ РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИХ АКТИВНОСТИ И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ И ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ
Садржај конфликта. Постојећи Рударско-топионичарски басен Бор и могућа будућа рударскометалуршка или само рударска предузећа на основу издатих концесија о истраживању руда (уз
мања приватна предузећа хемијске индустрије и ливнице у Бору), својим активностима загађују
ваздух и воде, девастирају и контаминирају земљиште у великом просторном обухвату (на
највећем делу општине уколико се истраживањем пронађу рационалне рудне резерве), озбиљно
угрожавајући животну (антропогену и антропогено-природну) и природну (природно-антропогену
и претежно природну) средину, а преко њих као просторних медијума, локално становништво,
непривредне и привредне активности и физичке структуре и садржаје. На тај су начин угрожени
првенствено: здравље становништва, могућности просторног развоја и оптималног умрежавања
насеља, функције становања, рекреације, спорта и физичке културе, јавних служби, природна и
културна добра, одбрана и заштита од елементарних непогода, као и чисте привредне
активности у насељима (чиста индустрија и услуге), водопривреда, шумарство и ловство,
пољопривреда, туризам и саобраћај.
Здравље становништва је посебно угрожено код запослених у рударској и металуршкој
производњи, као и код деце, старих и болесних у граду и оближњим насељима. Просторни развој
и умрежавање насеља ограничени су у близини свих рударских и металуршких објеката, због
девастирања земљишта и директних загађења. Функције становања, рекреације, спорта и
физичке културе и јавних служби угрожене су првенствено загађењем ваздуха и делом вода (код
Борског језера и због осцилација воде њеним коришћењем за технолошке потребе РТБ).
Природна биљна и животињска добра угрожена су претежно преко загађеног ваздуха и делом
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преко загађене воде, а културна добра углавном преко загађеног ваздуха. Одбрана и заштита од
елементарних непогода у општини доминантно су условљени самим постојањем физичких
садржаја рударства и металургије, који представљају ратне мете и истовремено опасне објекте
могућих акцидената услед ратних дејстава, индустријских и природних непогода. Чиста
индустрија и услуге (трговина, угоститељство, занатство, саобраћај) у насељима угрожени су
претежно загађеним ваздухом. Водопривреда је угрожена претежно отпадним водама рударства
и металургије и мањим делом отпадним водама града и осталих насеља, као и од
контаминираног тла. Шумарство и ловство угрожени су доминантно загађеним ваздухом, мање
загађеним водама и контаминираним земљиштем. Пољопривреда је под утицајем загађеног
ваздуха који угрожава културе и контаминира земљиште, а главна контаминација земљишта
(мањег просторног обима) потиче од загађених отпадних вода РТБ. Туризам је доминантно
угрожен загађеним ваздухом и последицама угрожавања природних и културних добара, вода и
шума. Саобраћај у општини угрожен је делимично у зонама рударских радова, као и загађеним
ваздухом.
Принципи релативизације конфликта. Релативизација конфликта је у примеравању обима и
начина рударске и металуршке производње одрживом капацитету простора општине и окружења,
зависно од природних услова рудног богатства, рељефа, хидрографије и климе (посебно
ветрова), односно од створених услова производно ангажоване територије за рударство и
металургију, насељености и изграђености насеља, као и опремљености саобраћајном и
техничком инфраструктуром. Да би производња могла да се примери одрживом капацитету
простора (као компромису еколошких и социо-економских захтева), потребно је напустити
монофункционални концепт привреде општине и окренути се концепту дивезификоване
привреде, уз поступно гашење нерентабилних сегмената рударско-топионичарске производње и
увођење нових, рентабилнијих, уз освајање нових области производње, увођење савременијих,
чистијих технологија и интензивнијих заштитних техничко-технолошких мера, паралелно са
санирањем природе и животне средине.
Ако се у општини настави и још прошири доминација рударско-металуршког сектора, без обзира
на могуће проширење мера заштите и поправке квалитета природе и животне средине, општина
губи шансе за одрживи развој, уз неповратно уништавање животне средине и природе,
смањивање и нестајање услова за настањивање и живот, уз маргинализовање или потпуно
гашење свих осталих привредних активности, као и уз значајне претње да слична судбина погоди
и општине у окружењу (ако се експлоатацији приведу значајнији делови површина концесијом
дати за истраживања). Шансе за одрживу рударско-металуршку производњу у општини треба
тражити првенствено у реално очекиваном техничко-технолошком напретку у овом сектору, којим
ће се омогућити рационалније вађење и прерада руде, са знатно мањим угрожавањем животне
средине и природе (нове технике откривања диспозиција налазишта са вишим процентима руде,
увођење машина-робота за подземну експлоатацију, подземна екстракција руде, нове
технологије завршне прераде и др.).
5.2. ОСТАЛИ МАЊИ КОНФЛИКТИ
Садржај конфликата. Остали мањи конфликти у општини Бор (делом такође узроковани
утицајем РТБ) изражени су следећим релацијама:
− заштита природе и животне средине - водопривреда (бујице, поплаве у Црном Тимоку и сливу
Поречке реке, прекомерно коришћење крашких врела без обезбеђивања низводног
биолошког минимума, угрожавање водотока отпадним водама насеља) и саобраћај
(угрожавање природних добара Брестовачке Бање и Борског језера транзитним путем II
реда);
− заштита природе - шумарство (недовољне мере на унапређењу шуме и заштити од ерозије,
сече у оквиру природних добара која још нису проглашена) и туризам, реакреација и спорт
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(неконтролисано кретање у природним добрима, непланска изградња викенд кућа,
нерегулисан отпад и фекалне воде туристичких локалитета);
− водопривреда (недовољна регулисаност водног режима) и шумарство (недовољна
шумовитост и заштитна функција шума) - пољопривреда (угроженост ерозијом, бујицама и
поплавама).
Принципи релативизације конфликата. Боља заштита природе и животне средине у општини
Бор могућа је: водопривредним мерама регулисања водних режима и уређења водотока ради
заштите од бујица и поплава, контролисаним коришћењем крашких врела и регулисањем
санитације насеља; изградњом транзитних обилазница око насеља и вредних природних добара;
интензивнијим узгојем шума за заштиту од ерозије, контролисаном сечом у сарадњи са службом
заштите природе; контролисањем кретања посетилаца у природним добрима, заустављањем
непланске изградње туристичких објеката, регулисањем санитације и чврстог отпада туристичких
локалитета. Успешнија пољопривреда у општини зависи такође од решавања наведних питања
регулисања водног режима и унапређења заштитних функција шума.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
II ОПШТИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ОПШТИНЕ БОР

29

II ОПШТИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ОПШТИНЕ БОР
Основни, општи циљеви развоја, уређења и заштите општине Бор су:
− постизање рационалне организације и уређења простора општине, усклађивањем његовог
коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним
вредностима и са потребама дугорочног социјалног, економског и културног развоја;
− заустављање даље деградације простора, угрожавања и уништавања природних ресурса и
добара, сузбијање прераубовања и ненаменског коришћења простора и непланске изградње,
као и ревитализација угрожених подручја;
− равномернији размештај становништва, привредних и других активности у складу са
предностима појединих делова општине, односно са потребама одрживог, односно складнијег
и просторно, енергетски и еколошки рационалнијег развоја привреде и непривреде;
успоравање концентрације становништва и активности у општинском центру, уз подстицање
развоја периферних депопулационих делова општине за повратак становништва;
− успоравање деаграризације, рационално и умереније настављање индустријализације и бржи
развој сеоских подручја, кроз развојне програме и пројекте са чистом технологијом (у
областима индустрије, туризма, пољопривреде, занатства, трговине, угоститељства,
саобраћаја и др.);
− усклађивање организације, уређења и коришћења простора са потребама одбране и заштите
од елементарних непогода;
− доминантна заштита животне средине, уз заштиту природних и културних добара;
− функционално интегрисање простора општине и њено саобраћајно, информационо,
економско и културно повезивање са окружењем;
− штедња, рационално коришћење и заштита природних ресурса;
− заснивање инвестиционих одлука о материјалној производњи на локационим,
техноекономским и критеријумима заштите животне средине;
− резервисање коридора за инфраструктурне системе;
− формирање информационог система о простору, ресурсима и животној средини општине;
− формирање концепта диверзификоване привреде општине, уз иницирање нових производних
програма, у складу са ресурсима и тржишним условима, оснивањем МСП и привлачењем
страних улагања, уз примену европских принципа индустријске политике (знање, иновације,
предузетништво и др.);
− повећање иновативне способности привреде у општини, ефикасан менаџмент, маркетинг,
развој и примена економски и еколошки ефикасних технологија ради штедње и
рационализације коришћења сировина, енергената, воде и др., уз смањење индустријског
отпада, обима транспорта, емисије загађујућих материја и др.;
− одрживи развој пољопривреде (уз поправку оштећених пољопривредних земљишта) и села
(са мултифункционалним газдинствима), као једно од најзначајнијих упоришта концепта
диверзификације привреде општине;
− заштита, очување и унапређење економске, социјалне и еколошке улоге шумарства, уз
унапређење квалитета и повећање обима шума;
− заснивање туризма на принципима одрживог развоја, уз економску и еколошку
ревитализацију простора, очување, заштиту и унапређење животне средине и природе као
базичних туристичких услова и ресурса;
− афирмација туризма као развојног агенса оних простора који садрже изразитије мотиве за
туристичку тражњу, у склопу концепта диверзификације привреде општине;
− развој услуга у складу са тржишним условима, иницирањем предузетништва и МСП, у склопу
концепта диверзификације привреде општине;
− одржавање популационе виталности становништва и ублажавање негативних тенденција
стимулисањем млађих популационих група у периферним подручјима општине;
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− унапређење услова становања, посебно у погледу комуналног опремања станова и планске
изградње;
− обезбеђивање релативно уједначене доступности јавних служби, уз остваривање
загарантованих социјалних и културних права грађана на целој територији општине и
институционално унапређење сектора социјалног развоја;
− обезбеђивање прихватљивог амбијента за рекреацију, физичку културу и спорт знатним
побољшањем квалитета животне средине и природе, уз интегрално укључивање у туристичку
понуду града и околине;
− побољшавање услова за општу и здравствену рекреацију становништва, првенствено у
функцији превентивне здравствене заштите грађана у угроженој животној средини;
− диверзификација моноцентричне мреже насеља општине афирмацијом централних функција
већих села и подстицањем развоја периферних делова општине;
− усмеравање развоја општине према концепту одрживог развоја, усклађивањем техничкотехнолошког, економског и социјалног развоја са захтевима и стандардима заштите животне
средине;
− очување и рационално коришћење природних ресурса, посебно необновљивих и делимично
обновљивих, боље искоришћавање сировина и енергије, смањење отпада, повећање степена
његовог рециклирања и безбедно депоновање;
− очување биолошке разноврсности, гео-наслеђа и предела, очување станишта, бројчано
снажење и просторно ширење популација ретких и угрожених биљних и животињских врста;
− обезбеђење трајне заштите природних вредности, као и утврђивање капацитета простора за
њихово одрживо коришћење у оквиру рекреације, туризма и комплементарних активности,
едукације и научних истраживања;
− реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни простор, као развојних
потенцијала и интегралног дела социјалног и културног развоја општине;
− заштита непокретних културних добара на месту и интегрално са простором у коме се налазе;
интегрална заштита културне и природне баштине;
− унапређење саобраћајног положаја/екстерног повезивања и саобраћајна интеграција општине
изградњом новог пута I реда и модернизацијом железничке пуге, као и реконструкцијом путне
мреже II реда као и локалних путева;
− интегрално коришћење, уређење и коришћење водних ресурса на целој територији општине,
са вишенаменским системом оптимално уклопљеним у окружење, усклађеним са свим другим
корисницима простора и укљученим у водне системе вишег реда по Водопривредној основи
Србије и ПП РС; пречишћавање отпадних вода Бора и већих насеља;
− одрживи развој енергетике у складу са просторним, економским, еколошким и другим
специфичностима општине, уз ревитализацију, модернизацију и доградњу електроенергетске
инфраструктуре, као и уз обезбеђење снабдевања природним гасом;
− модернизација телекомуникационе мреже дигитализацијом капацитета (фиксне телефоније и
мреже за пренос података и Интернет) и доградњом локалних оптичких каблова; унапређење
поштанског саобраћаја у периферним деловима општине;
− унапређење комуналних служби, посебно у сакупљању отпада.
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III КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА
III.1 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
1.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Територија општине Бор (у даљем тексту Општина) налази се у централном делу североисточне
Србије. Општина заузима површину од 856km2, на којој је 2002. године живело нешто мање од
56000 становника. Простор општине удаљен је од већих речних долина, Дунава на северу,
Тимока на истоку и Црног Тимока на југоистоку, што је условило неповољан саобраћајни положај,
ван главних путних праваца I реда .
Северни део Општине припада планинском масиву, изолован је и без изражене оријентације, док
су средњи и јужни део општине оријентисани ка Тимоку сливовима Вражогрначке, Бањске и
Злотске реке. Генерална оријентација брдско-планинских маса и речних долина је северозападјугоисток.
Оваква оријентација речних долина условила је да су главни саобраћајни правци значајни за
општину Бор следећи:
− северни, долином Пека, има саобраћајни значај за северни део источне Србије, где долином
Шашке отвара Неготинску крајину, а долином Поречке реке ка Дунаву;
− североисточни, преко Црног врха и долином Млаве, правац који везује најизолованија
подручја источне Србије (Хомоље);
− јужни, долином Црног Тимока, као веза са сливом Велике Мораве.
− Услед географске изолованости, Бор и његова околина имали су специфичан, аутохтон
културноисторијски развој. До општих привредних и социоекономских промена долази
експанзијом рударства (отварање рудника 1904. године), што је условило развој саобраћаја, а
тиме и појачана миграторна кретања.
Посебан значај има изградња железничке пруге ка Мајданпеку и Зајечару, што је отворило
подручје Бора ка северу и југу, као и веза са Праховом, ка североистоку.
1.2. ФИЗИЧКО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
1.2.1. Рељеф
Подручје општине Бор одликује дисециран и висински развијен рељеф, различит геолошки и
педолошки састав тла, микроклиматске појаве, диверзификован биљни свет, те различит степен
антропогеног утицаја.
Претежно брдовит и планински рељеф има доминантни правац пружања планинских гребена и
речних долина од северозапада ка југоистоку. Надморске висине терена смањују се у истом
правцу, према доњој ерозионој бази.
Највиша тачка општине је врх Велика Треста (1248m), који се налази на западној граници
општине, на Кучајским планинама. Најнижа тачка (око 170m) је на југу општине, у долини Црног
Тимока, дуж пута I реда М-5 (Бољевац-Зајечар).
Доминантне морфолошке целине
карактеристикама јесу следеће:

Општине,

диференциране

по

геоморфолошким

Северна планинска зона има просечну висину изнад 500m, налази се на западним падинама
Дели Јована и источној страни Великог Крша. Простор је дисециран изворишним челенкама реке
Црнајке и других притока Шашке реке. Овој зони припадају западне падине Дели Јована и
источне падине Великог Крша, између којих се пружа Горњанска висораван.
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Зона Великог крша, простире се читавом дужином Општине и најдоминантнија је морфолошка
целина. У зони Великог Крша доминира гребен истоимене планине који се условно може узети
као граница између ове зоне и северне планинске зоне. Целину чине планине Велики Крш, Мали
Крш, Голи Крш и Стол. Велики Крш се пружа правцем северозапад-југоисток, дуж ког расте и
надморска висина, од Стрелника (1065m) до планиског врха на 1148 m. Кречњачки гребен
дугачак 9,5km и широк 3km пробијен је на једном месту до гранитоидне подлоге, пробој "Врата".
Мали Крш (621m) се пружа од Страже (512 m), преко Корњета и Кунака, правцем север
северозапад, до Обле и Гаврана (929m), на југу, у дужини од 6 km, и ширине до 2 km.
Представља развође између изворишних кракова Поречке реке и Пека. Услед пада слојева
западне падине блажег су нагиба од источних, које су готово вертикалне и рашчлањене точилима
која се у подножју завршавају сипарским материјалом. Стол (1156m) и Голи Крш пружају се као и
остале планине ове зоне правцем северозапад-југоисток. Од Стола се тектонски и морфолошки
издвајају краћи гребени: Велики и Мaли Визак (824m). Планинска маса Стола изграђена је од
моћних наслага кречњака. Издужене и уске партије кречњака представљале су у геолошкој
прошлости, спрудове у топлом мору. Уз то, Стол је раседима издвојен, те се може сматрати
хорст узвишењем, са падом слојева према југозападу и до 400, док су источне падине
вертикалне, разбијене процепима.. На површини терена запажају се бројни крашки облици
рељефа, док хидрографских објеката нема. Они су у подножју планине представљени јаким
врелима, од којих је врело у Доњој Белој Реци каптирано за потребе водоснабдевања.
Тектонским покретима на простору Стола и у долинама Црне и Поречке реке, откривене су
најстарије стене у нашој земљи. У источном делу подножја планине као и делу југозападног
подножја заступљени су сипари.
Планинска зона Црног врха, чије се источне падине и огранци налазе на територији општине.
Црни врх је висок 1043 m, а налази се на крајњем северу Кучаја и представља део развођа
између сливова Тимока на истоку, Млаве на западу и Пека на северу. Црни врх је део шумског
комплекса Кучаја, који је познат по највреднијим и најквалитетнијим буковим састојинама у
бившој Југославији, па и Европи.
Источна планинска зона, која обухвата делове јужног, највишег дела Кучаја. Ово је изразито
крашка површ, (Кучај са огранцима захвата 650km² краса), са 16% укупне површине краса у
Србији, односно представља највећи и јединствени крашки комплекс. Са ове површи се издиже
низ врхова преко 1100m: Велики крш, Микуљ, Малиник, Тилва Гола, и др. У источном делу Кучаја
истиче се предеона целина Дубашница, која се налази између кањонске долине Лазареве реке
на југу, клисуре Злотске реке на истоку и партија старих вододрживих стена на западу. Крашка
површ Дубашница, површине 82km², позната као висораван Кота и Стобора, надморске је висине
од 850 до 1000m. Највиши врхови су Мошулуј (1036m) и Стобори (1045m). Поред бројних вртача,
средином површи усечена је долина понорнице Дубашнице. За време јаких пролећних киша и
отапања снега, овај ток доспе до Злотске реке док се лети губи у пукотинама кречњачке масе.
Вода понорница, киша и снега, појављује се на врелима у долини Злотске реке.
Централна брдовита зона простире се средишњим делом општинске територије. Највећи део
геоморфолошких облика ове зоне резултат су субмаринског вулканизма који се на овим
просторима одвијао током 100 милиона година. Осим карактеристичних вулканских облика
рељефа, као последица вулканизма/магматизма формирана су бројна рудна лежишта као и
лежишта термоминералних вода. Како је регионална флувио-денудациона површ надморске
висине 480m, палеовулкански облици се налазе на већим висинама. Очуване су палеовулканске
купе Тилва Њагра, Тилва ку Мустаку (Кумустакан) и Кршја Сатули. Према подацима Раденка
Лазаревића (1983) интензитет механичке ерозије на овом простору је 100–400m³/km² годишње,
што значи да је ерозија веома слаба, односно да је просечно годишње снижавање терена од 0.1
до 0.4mm. Пространа површ испод Тилва Њагре простире се на висини од 480m, док се млађа,
флувио-денудациона површ простире у подножју Кучаја на висинама од 380 до 400m. У флувио-
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денудационој површи Злотска река се убрзано усецала, у више наврата, и створила терасе од
85–90, 55–60, 25–30, 16–18, 8–10, и 2–4m релативне висине.
Јужна ниска зона, обухвата део општине у сливу Црног Тимока. Ово је претежно нижи терен,
углавном испод 400m, чије су долине оријентисане ка Црном Тимоку. Међу притокама се истичу
Злотска и Бањска река. Долине ових токова су широке, а развођа су им знатно нижа и заравњена.
Јужна ниска зона представљена је алувијалним равнима и долинама доњих токова Црног Тимока
његових притока и околним побрђем.
За потребе ове анализе урађено је висинско зонирање Општине, на основу чега се може
закључити да се ради о претежно брдовитом терену (Табела 1). У висинском појасу до 600m
налази се преко 68% територије. Планинском подручју припада остали део Општине, са око
242km2, или 32%.
Табела 1: Хипсометријска структура Општине Бор
Висинска зона
до 400m
400-600m
600-800m
800-1000m
преко 1000m

П, km2
326.69
287.15
123.59
96.14
22.43

%
38.16
33.54
14.44
11.23
2.62

Релативна развијеност терена Општине условила је следећу структуру површина према
угловима нагиба терена (Табела 2). Специфично је, иако је терен брдовит, да постоје релативно
велико учешће површина са малим нагибом терена (до 15° око 67% површине Општине). Ово се
може објаснити релативно заравњеним врховима брда и планина, као крашким заравнима и
платоима.
Табела 2: Структура површина Општине Бор према нагибу терена
Нагиб у степенима
до 5°
5-10°
10-15°
15-20°
20-25°
25-30°
преко 30°

П, km2
356.02
220.66
105.18
70.02
43.04
22.01
39.62

%
41.57
25.77
12.28
8.17
5.02
2.56
4.63

Генералан правац планинских масива и речних долина условили су и следећу структуру
експозиција површина Општине (Табела 3). Констатација везана за углове нагиба односи се
делом и на дистрибуцију експонираних и неекспонираних површина, што указује на потребу
микроанализа у наредним фазама израде планске документације
Табела 3: Структура површина Општине Бор према експозицији терена
експозиција
север
североисток
исток
југоисток
југ
југозапад
запад
северозапад
неекспонирана површина

П, km2

%
62.38
129.77
148.16
124.03
121.92
127.37
85.75
43.96
13.54

7.29
15.16
17.21
14.49
14.25
14.85
10.02
5,14
1.59
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1.2.2. Геолошки састав терена
Изразита карактеристика подручја општине Бор је специфичан геолошки састав и рударење, па
је стога овом проблему посвећена значајна пажња.
Подручје Општине припада Тимочком магматском комплексу, ограниченог на северу и истоку
габро масивом Дели Јована (1135m) и долином Равне реке, а на западу Црним врхом (1027m) и
обронцима Бељанице. Овај комплекс простире се око 47km правцем север-југ и око 38km у
правцу исток-запад. Гребен Великог и Малог крша је најизразитија геоморфолошка целина, која
се простире све до Кривеља и Бучја. На истoчној страни је засечен и завршава се вертикалним
одсецима, док се ка западу постепено спушта ка Тимочком магматском басену. На северу
почиње други кречњачки гребен, планине Стол, који се преко Голог крша, пружа до Рготинског
камена западно од Рготине. Даље, источно од ова два масива налази се заравњен плато
горњанског кристалникума, чија је просечна надморска висина око 400м. Северно и западно
комплекс је ограничен линијом Горњане-Црни врх-Злот.
Рељеф тимочког магматског комплекса одликује се купастим облицима, са релативно благим
странама, те цео магматски комплекс има карактер потолине, у којој су се концентрисали велики
изливи андезита, те у мањој мери других стена. Главни правац андезитских купа сагласан је са
општом морфологијом масива, правцем СЗ-ЈИ.
Комплекс генерално гравитира ка два слива: северни који отиче ка Пеку и Млави, и јужни, ка
Тимоку. Главно развође је на линији Црни врх-Чока Купрата-Купиново.
Највећи део територије Општине изграђен је од магматских стена које су диверзификоване по
саставу, геолошкој старости и рудоносности. Поред ових стена, знатну распрострањеност имају
по ободу развијени кречњаци горње јуре и доње креде, преко којих се налазе флишни седименти
сенона, посебно на истоку и западу комплекса. У јужном делу, у долини Црног Тимока угљоносни
терцијарни седименти заплављују андезитске стене. Овај мешовити састав андезита, кречњака и
флиша лежи преко палеозојских шкриљаца који су пробијени гранитоидним стенама Горњанског
масива и габром Дели Јована. Утисковање гранита и габра, у источном делу Општине у серију
филита и амфибиолита, праћено је завршном кристализацијом кварцних, пегматистких и
аплитских жица.
Старији кристаласти шкриљци: налазе се на истоку комплекса, у виду узаног појаса на линији
СЗ-ЈИ, који се од правца Поречке реке пружа ка селу Доња Бела Река. У њиховом саставу су
гнајсеви и микашисти, а ређе амфибиолитски шкриљци и мермери.
Млађи кристаласти шкриљци: имају знатно већу распрострањеност. У источном делу утврђене
су две независне групе: прва је у виду узаног непрекидног појаса између Горњанског гранита и
мезозојских седимената Великог крша, а друга, знатно већа између Стола и Доње Беле Реке.
Ове стене су у повлати старијих кристаластих шкриљаца, а њихове изоловане појаве су
последица тектонских кретања. Зона између Стола и Рготине/Доње беле Реке подељена је у
више хоризоната: западни, централни и источни филитски појас, дијабазна и анфиболитска зона.
Серија која је заступљена на западу Општине сложенијег је састава, а јавља се у рејону Погара,
Великог и Малог Треста. Поред филита појављују се и филито-аргилошисти, аргилошисти,
графитски шкриљци, мермери, а ређе хлоритошисти, талкишисти и анфиболитски шкриљци.
Варијетети ових шкриљаца су чести, у виду пегавих и бобичавих, у рејону Топле и Луке.
Габро масив Дели Јована: изграђује североисточни део Општине, а јавља се у виду продора
кроз кристаласте шкриљце. Према минералном саставу утврђено је да су присутни различити
типови габра: нормални, оливински, корнитски, анотрозитски и габро-перидодит, док су неке
партије и серпентисане.
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Гранитоидне стене Горњанског масива: чине највећи откривени гранитоидни масив у источној
Србији. Издужен је у правцу СИ-ЈИ, у дужини од 30km, а ширине до 10km. Морфолошки,
представља заравњен плато између кречњачких масива Крша и Стола и габро масива Дели
Јована. Овај масив је након интрузије био изложен снажном разарању, те су само местимично
сачуване његови контакти са кристаластим шкриљцима, код локалитета Чока Баби/Лука. Ово
клинасто утискивање гранита у амфиболите и филите праћено је гранитским, пегматитским и
аплитским жицама и везано је за две фазе истог магматског циклуса херциншке орогенезе.
Минерални састав гранита I фазе варира, те је на основу тога извршена следећа подела:
− калкоалкални и моноцитски гранити (Горњане и Лука),
− сијенити (Танда), интензивне црвене боје, који је био експлоатисан као украсни грађевински
камен,
− плагиогранити, у јужном делу масива, карактерише их мали садржај алкалног
фелдспата/микроклина, и повећана количина плагиокласа,
− гранодиорити, налазе се у свим деловима масива, а припадају им све стене код којх је удео
алкалних фелдспата од 10 до 30%.
Структурне карактеристике гранита су такве да су приметне пукотине и фолиације. Пукотине су
најчешће испуњене пегматитима и аплитима, а тектонске пукотине настале касније умногоме
умањују могућност експлоатације и његову употребу у грађевинарству.
Гранити II фазе, млађи гранити, су мање заступљени, у облику дајкова и мањих жица, дебљине до
3m. Код ових стена нису запажене варијације, а представљају киселију фазу Горњанског масива.
Пегматитске, аплитске и кварцне жице јављају се као деривати магме, како у гранитима, тако и у
кристаластом ободу масива.
Пегматити се јављају у виду жица пречника до 2m, и дужине преко 15m, простиру се у
различитим правцима, али генерално правцем СЗ-ЈИ. Углавном су кварцно-фелдспатске жице са
примесама: биотита, мусковита, турмалина, епидота, амфибола, хлорита, шелита, молибденита,
пирита, халкопирита, антимонита, галенита, барита и флуорита. У пегматитима су заступљени
злато и сребро.
Аплити се такође срећу у свим деловима масива и кристаластом ободу, посебно код Чока Баби.
Мале су моћности, са ретким појавама лискуна. У каснијим фазама су ове жице искидане
тектонским процесима.
Кварцне жице, имају велико простирање, дебљине до 1m. Садрже анкерит и калцит, а од рудних
минерала пирит, галенит, сфалерит, халкопирит, злато и шелит. У жици југозападно од села
Танда (Краку Сими) констатовани су рудни минерали молибденит, магнетит, халкопирит, борнит
и ковелин.
Доња Јура (Лијас): узана испрекидана зона лијаских пешчара и конгломерата налази се на
падини Великог Крша и Стола, а изнад описаних палеозојских стена и херциншких гранита.
Моћност ових стена достиже и до 150m, у атару села Доња Бела Река.
Средња Јура (Догер): догерски седименти леже у повлати лијаских пешчара Крша, Стола и
Рготинског камена.
Горња Јура: серија плочастих кречњака са рожним квргама и део банковитих спрудних кречњака
са елипсактинијама и коралима налазе се у зони Великог Крша, Стола и Рготинског камена.
Доња Kреда: појаве из овог периода јављају се у два облика-баремским кречњацима са
реквиенама и орбитоидима у горњим карстификованим деловима Великог Крша, док је појава
везана за голт (албиен), сачувана дуж контакта Великог крша и Тимочког андезитског масива.
Голтски седименти Великог крша повезани су са голтским седиментима Тупижнице и чине једну
целину, а преовлађују неритски плитководни седименти.
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Горња Креда: у састав ових стена улазе различите вулканогено-седиментне творевине, у које
спадају следеће магматске стене: аугитско-амфиболски андезити, вулканске брече и туфови, млађе
магматске творевине, андезити типа Паца Маре и Магила, крупнозрни хорнбленда-биотит андезити
(тимоцити, у којима се јавља руда бакра, Бор, Мали Кривељ, амфиболски андезити, амфиболскобиотитски андезити (злотски тип), зрнасте стене, и хидротермално промењене стене.
Хидротермално промењени андезити: јављају се у више маса и зона у складу са тектонским
линијама по ободу масива, а само мањим делом на територији Општине. Услед различитог
интензитета хидротермалног дејства ове измењене стене тимочког андезитског масива сврстане
су у две групе: хидротермално измењени андезити и силификовани андезити. Првој групи
припада Борска измењена зона коју карактерише силификација, каолинизација и пиритизација
хорнбленда-биотитског андезита/тимоцита. Управо за ову зону везана је зона концентрације
бакарних руда. Приближно исте промене запажају се и у Брестовачкој и зони Метовнице. Друга
група измењених андезита није од већег значаја за Општину.
Терцијар: образује се у јужном делу општине, у долини Црног Тимока, у мањим изолованим
базенима. По ободу ових басена преовлађују шљункови и грубљи овални седименти, који
заплављују андезите, док у дубљим деловима преовлађују пескови и песковите глине са угљем.
Рудна лежишта јављају се готово на читавој територији Општине. Лежишта су различитог
степена истражености и у различитој фази експлоатације.
Борско лежиште
Рударење је било заступљено у Бору и околини још пре два миленијума, када се претежно
експлоатисало злато. О средњовековном рударењу сведочи неколико топонима: Рудна глава,
Саска река, Злаће, итд. Интензивна истраживања у ослобођеној Србији почињу након 1830., која
су кулминирала отварањем рудника бакра 1904. године.
Хидротермално измењене зоне шире околине Бор
Већи број зона различите величине измењених и минерализованих стена јављају се у околини
Бора: Фондањ поток, Борски поток, Рукјавица, Оштрељ, Брестовац. Ово су северни и јужни
наставци борске зоне.
Лежиште Мали Кривељ
Налази се североисточно од Бора у долини Кириџинског потока.
Хидротермално измењена зона Церова река
Дужина ове зоне, са северним делом изнад Малог Кривеља износи 6km, а захвата подручје које
обухвата изворишне делове Церове и Божине реке.
Хидротермално измењена зона Велики Кривељ
Дужина ове зоне износи око 4,5km, а ширина око 1km.
Хидротермално измењена зона Тилва Њагра
На више локалитета у овој зони постоје остаци средњовековних шљачишта. Укупна површина
ове зоне износи око 5km2.
Хидротермално измењена Злотска зона
Хидротермално измењена зона Тилва Кумустаку
Захвата зону од око 3km2.
Хидротермално измењена зона Купиново
Мањим делом задире на територију Општине.
Хидротермално измењена зона Пјатра Рош/Црвена река-Ваља Жони
Рудне појаве у Злаћу
Помиње се још средњовековна експлоатација златоносних кварцних жица са минералима бакра.
Контактно метаморфне бакарне појаве код Умке
Налази се северно од Тилве Голе и око 5km југозападно од Црног врха. Зона је дуга око 1km и
широка од 100-250m.
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Каменолом кречњака Заграђе
Налази се у близини железничке станице Заграђе, у месту Брез, око 5km од Рготине. Овде се
експлоатише кречни камен за кречану у Заграђу.
1.2.3. Хидрографске карактеристике
Подручје Општине специфично је са аспекта хидрографије. На овом простору присутне су како
површинске тако и подземне, крашке воде, као последица хетерогеног геолошког састава и
геоморфолошких процеса различитог интензитета. Основне одлике подручја су: развијена и
богата мрежа речних токова, уз истовремено одсуство снажнијих токова са већим протицајем, као
и неравномеран водостај бујичног карактера. На подручју Општине издвајају се следећи сливови:
Слив Црног Тимока, у којем се налази око 400km2 територије (50% укупне површине општине),
обухвата јужни део општине, и простире се у дужини од око 12km, од подножја Црног врха и
изворишне челенке Бањске реке, па до тока Црног Тимока који тангира општине од Гамзиграда
до уласка у Црноречку котлину. Највеће притоке Црног Тимока са ове територије су Злотска и
Бањска/Брестовачка река. Злотска река извире на источним падинама Кучаја. У изворишном
делу тече као Рогожин поток, затим у кречњацима Кучаја усеца клисуру и добија име Бељевина.
У клисури прима воду неколико јаких крашких врела. На излазу из клисуре добија име Злотска
река, под којим тече све до ушћа у Црни Тимок. Сливу Злотске реке припадају и повремени
токови који се формирају на палеозојској подлози Кучаја: Дубашница, Војала, Микуљска река,
Демизлок и Кленцуш, као и већи број левих притока малих дужина и протицаја. У СумраковачкоШарбановачком басену река гради просторну алувијалну раван. Извориште Брестовачке реке
налази се на Црном Врху, одакле полазе два изворишна крака, Ваља Жони и Марецова река, која
се у подножју планине спајају. На месту састава створена је вештачка акумулација из које истиче
Бањска (Црновршка) река. У Брестовачкој бањи Бањска река прима притоку Пујицу (Ваља Маре)
и надаље тече као Брестовачка река, све до Црног Тимока.
Сливу Тимока, припада централни део Општине. Речни токови имају правац СЗ-ЈИ и формирају
чвориште испред Рготинске клисуре. Главни токови овог слива су Кривељска река, Слатинска
река са Борском реком, као својим краком, и Равна река на источној граници општине. Највећи
водоток у сливу је Кривељска река која настаје спајањем Црвене реке, Ваља Маре и Церове
реке, а текући ка југоистоку прима Ујову реку и Кварнану. Северно од Бора у слив Кривељске
реке вештачки је преведен део слива Борске реке. Равна река извире на северозападним
падинама Стола као Лучка река која затим понире и једним делом, у дужини од око 1km, тече као
понорница да би се поново појавила у виду Лучког врела.
Слив Црнајке и Шашке, је најмањи слив по површини, а налази се у северном планинском делу
општине где су се развиле изворишне челенке Црнајке, и десних притока Шашке реке. Део слива
Поречке реке налази се у северозападном делу општине Бор, између огранака Малог и Великог
Крша на западу, те Стола на југу. Најважнији водоток је Шашка река чијим спајањем са Црнајком
настаје Поречка река.
Источна зона крашке хидрографије, обухвата токове и облике карактеристичне за крашке
терене настале у зони источног Кучаја. Приметно је одсуство површинских токова, на високој
крашкој површи појављују се понорнице, а по ободу су присутна врела од којих је највеће врело у
Злотској пећини. Ова зона налази се на западу Општине.
1.2.4 Клима
Територија општине Бор има изражен континенталан положај. Ограничена је на северу и западу
делом лука Карпатско-балканских планина које се издижу изнад 1000m апсолутне надморске
висине и тиме директно утичу на струјање ваздушних маса условљавајући најчешће њихово
скретање. На истоку је отворена утицајима из Влашке низије. Како се налази у прелазној зони
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између Карпатско-балканских планина и Неготинске крајине, тј. Влашко-понтијског басена на
њеној територији постоје извесне специфичности климе. Извесне микроклиматске разлике
условљене су, пре свега, великим разликама надморских висина (од 170m до готово 1300m),
различитим експозицијама и угловима нагиба.Климатски елементи сагледани су на основу
података прикупљених у различитом временском периоду у Метеоролошкој станици Бор (380m),
услед чега се разлике у вредностима метеоролошких елемената могу само претпоставити.
Температура
Најхладнији месец је јануар, са средњом месечном температуром ваздуха -0,6ºС (перид
осматрања 1980/98), а најтоплији јул, у истом периоду, са средњом месечном температуром
21ºС, уз средњу годишњу температуру од 10,2ºС1. Апсолутно минимална температура је -20,5ºС
(јануара 1950), а апсолутно максимална 37ºС (јула 1949), са амплитудом од 57,5ºС. Средње
месечне температуре ваздуха у појединим годинама показују извесна одступања од просечних
вредности. (Табела 4).
Табела 4: Средње месечне вредности температуре ваздуха у периодима 1931/60. и 1980/98, у ºС
1931/60.
1980/98.

I

II

-1.4
-0.6

-0.2
0.1

III
3.1
4.2

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

10.3
10.2

15.6
15.2

19.3
18.8

21.8
21.0

21.2
20.8

17.2
16.3

10.5
10.5

XI
4.0
3.8

XII
1.4
0.3

средња
годишња
10.2
10.2

Период јаких мразева (Тmin≤ -10ºС) појављује се, углавном, током зимских месеци, са изузецима
који се могу појавити у марту и априлу. Број оваквих дана у години износи око 9.8, од којих је већи
број, тј. 8.6 дана у јануару и фебруару. Период ледених дана (Тmax<0.0ºС) има дуже трајање и
већи број дана у односу на претходни период. Мора се нагласити да на број ледених дана одлази
35% од укупног броја мразних дана, тј. 32.7 дана, што је условљено порастом температуре
ваздуха, чије су вредности у послеподневним часовима најчешће позитивне. Од значаја је велики
број мразних дана у марту 15.7, што се може неповољно одразити на пољопривредну
производњу.
Летњи дани (Тmax≥25ºС) појављују се у периоду од марта до октобра, и има их просечно око
78.7. Тропски дани (Тmin≥30ºС) могу се појавити у периоду од маја до септембра, а њихов
просечан број је 21.9. Тропске ноћи (Тmin≥20ºС) појављују се просечно око 1.2 дана годишње, са
могућим периодима појављивања у летњим месецима.
Инсолација и облачност
Инсолација, дужина трајања сунчевог сјаја, у директној је вези са географском ширином,
надморском висином, рељефом и степеном облачности. У периоду 1961/64. године трајање
сунчевог сјаја на годишњем нивоу износило је 2247 часова. Средње деневно трајање сунчевог
сјаја у часовима износило је од 2,0 у децембру до 11.1 у августу.
Просечна годишња облачност у Бору износи 5,5 десетина. Највећа облачност је у новембру 7,7, а
најмања у августу 3,1 десетина. Ведрих дана је 78, када је облачност испод 2,0 десетина.
Облачних дана је 117, када је покривеност преко 8,0.
Падавине
Према посматраном периоду (1980/98), у Бору се годишње просечно излучи 557.4mm падавина.
Максимуми су у мају (64.6mm) и новембру (56.3mm), а минимуми у јануару и фебруару (30.1mm и
35.2mm), док се други минимум појављује у августу, када се излучи око 40.6mm. Од укупне
количине падавина, већи део (52.9%, 294.8mm) излучује се у вегетационом периоду, од априла
Вредности средњих месечних температура ваздуха у периоду 1931/60. показују извесне разлике у односу на период 1980/98.,
средња јануарска температура износи -1,4ºС, а средња јулска 21,8ºС, док је средња годишња иста за оба периода, има вредност
10,2ºС.
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до септембра, док се 47.11% укупне количине падавина, тј. 262.6mm излучи у хладнијој половини
године, од октобра до марта. У претходним периодима осматрања (1931/60. и 1961/85) на
територији општине излучивале су се веће количине падавина. У првом периоду 706mm са
максимумима у новембру (92mm) и мају (77mm), минимумима у септембру (40mm) и марту
(47mm). Други период је за 65mm сувљи, са средњом годишњом количином падавина 641mm,
максимумима у мају (82mm) и новембру (62.8mm), минимумима у фебруару (38.8mm) и октобру
(41.9mm)2. (Табела 5)
Табела 5: Средње месечне вредности падавина у преиодима 1931/60, 1961/85. и 1980/98, у mm
1931/60.
1961/85.
1980/98.

I
61
41.9
30.1

II
53
38.8
35.2

III
47
54.3
44.9

IV
59
55.6
51.3

V
77
82.0
64.6

VI
65
64.7
48.8

VII
59
50.7
45.8

VIII
44
47.5
40.6

IX
40
45.4
43.7

X
53
41.9
43.8

XI
92
62.8
56.3

XII
56
55.3
52.7

годишње
706
641
557.4

Снежне падавине
Број дана са снегом, за период 1980/98., износи у просеку 44.8 (од 19 дана 1983. године, до 139
дана у 1984. години). У овом периоду средња вредност висине снежног покривача износи 66.3cm,
са највећом вредношћу од 261cm у 1998. години и најмањом у 1992. години када је био висине
само 15cm3.
Влажност ваздуха
Годишња вредност релативне влажности ваздуха у Бору, период 1980/98. године, износи 71.7%.
Најмању средњу годишњу вредност (61.2%) имала је 1980. године, а највећу (75.6%) 1982.
Најмања релативна влажност ваздуха је у јулу, у ком просек њених вредности за 19 година
износи 63.9%, док је највећа вредност за месец децембар и износи 83.1%.
Посматрано по месецима, средње вредности релативне влажности ваздуха ниже су током
летњих месеци, са минимумом у јулу 63.9%, а знатно више у зимским месецима, од којих највећу
релативну влажност ваздуха има децембар, 83.1%. Минимална средња месечна влажност
ваздуха забележена је у јуну 1998. године и износила је 47%, а максимална 91% у децембру
1984. и 1996. године.
Ваздушни притисак
Средња годишња вредност ваздушног притиска износи 963.1 mb. Најниже вредности су у
фебруару 910.9 mb, а највише у октобру 978.1 mb. Међутим, средње месечне вредности
ваздушног притиска могу се снизити и до 776 mb (септембар 1997. године) и повисити до 1002.9
mb (септембар 1980. године). На годишњем нивоу средње вредности ваздушног притиска
варирају између 955.8 mb и 993.2 mb.
Ветар
На подручју општине Бор доминантни су ветрови из западног и северозападног правца. Они чине
више од 30% свих ветрова. Релативно велику честину има источни ветар, док ветар из
југозападног правца има најмању честину. Честина тишина је 56.3%, што утиче на смањење
могућности проветравања. Ветрови углавном достижу брзине од 0.8 m/s (ИЈИ) до 2.4 m/s (СЗ).
Мали је број дана са јаким ветром (≥6 по Бофору), а још мањи са олујним ветром (≥7 по Бофору),
2 Подаци за периоде 1931/60. и 1961/85. преузети су из: Дуцић, В: Неке специфичности климе Бора и околине, Зборник радова
XLVIII, Географски факултет Универзитета у Београду, 1998, Београд, услед чега недостају подаци по годинама.
3 1949. године висина снежног покривача износила је свега 5 cm (према подацима преузетим из Регионалног просторног плана
општине Бор, књига 1, постојеће стање, Завод за унапређење комуналне делатности СР Србије и Завод за урбанизам и изградњу
објеката друштвеног стандарда Бор, 1968)
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мада су могуће и појаве јаких олуја са брзином дувања од 24 m/s. Појаве ових ветрова
ограничене су на период од марта до новембра.
1.2.5. Земљиште
Распоред и интензитет деловања фактора који утичу на генезу земљишног покривача (геолошка
подлога, рељеф, клима, хидрографија, вегетација, антропогени утицаји) условили су стварање
сложеног педолошког покривача у Општини. Земљишта на територији Општине могу се сврстати
у четири групе:
− смонице са разним подтиповима,
− кисело смеђе земљиште на вулканитима,
− смеђа земљишта на карбонатима,
− наносна земљишта.
Смонице су земљишта од највећег значаја за пољопривредну производњу Општине. Образоване
су на неогеним седиментима и андезиту, на заравњеним и брежуљкастим теренима надморских
висина од 260 до 500m, са нагибом од 5% до 10%. Распростиру се у атарима села Злот,
Брестовац, Шарбановац, Метовница, Оштрељ и Слатина. На местима на којима није било
ерозивних процеса земљишни покривач достиже дебљину до 1m. Смонице које нису оштећене
сумпор-диоксидом су слабо киселе, до неутралне реакције и високог степена засићења
адсорптивног комплекса базама, са средњим до високим садржајем хумуса.
Око Злота, Шарбановца и Црног Тимока местимично има огајњачених смоница. Лесивираних и
киселих смоница највише има на подручјима око Брестовца, Оштреља, Слатине и Кривеља, где
се осећају највећи утицаји загађења.
Кисела смеђа земљишта на вулканитима имају највеће распрострањење у општини. Појављују
се на андезитима, гранитима, шкриљцима и габру, највише око Брестовачке бање, Доње Беле
Реке, Кривеља, Луке, Танде, Горњана и Црног Врха. Осим геолошке подлоге повољни услови за
стварање овог типа земљишта били су планинска клима са већом количином падавина и буковохрастова вегетација која је условила стварање претежно киселог хумуса. Кисела смеђа
земљишта су плитка (20-50cm) са изузетком на заравнима на којима могу бити и већих дубина.
Физичко и хемијско распадање у овом типу земљишта доста је изражено. По механичким
карактеристикама ова земљишта су песковито-иловаста, порозна и водопропустљива са високом
могућношћу аерације. Сиромашна су у фосфору и калцијуму.
Смеђа земљишта на карбонатима заступљена су у западном делу општине, у атарима села
Злот, као и на подручјима атара села Бучје и Лука, у зони око Великог Крша. Најчешће се срећу
плитка црна рендзина под пашњацима, смеђе плитко и неутрално земљиште под шумом и голи
крш без земљишта и вегетације. Дебљина земљишног покривача зависна је од површинског
рељефа и на неким местима се услед постојања шире прелазне зоне између педолошког
покривача и литолошке подлоге не може утврдити. Дебљина хумусног хоризонта варира, али он
је најчешђе плитак.
Алувијална наносна земљишта појављују се у и око речних долина на целој површини
Општине. Настала су као резултат дуготрајних ерозионо-акумултивних процеса који се појачавају
током излучивања већих количина падавина и након топљења снежног покривача. Дебљина и
састав наноса зависе од карактеристика земљишта које се спира и места таложења у долинском
дну. Интензитет процеса спирања наносних земљишта условљен је нагибом терена, геолошком
подлогом са које долази до спирања, структуром и хемијским особинама земљишта, стањем
вегетације и деловањем климатских фактора. По гранулометријском саставу преовлађују
крупније честице, што доводи до добре водопропустљивости и аерације тла. Ова земљишта су
обично неутрална или слабо алкална, сиромашна хумусом. Наносна земљишта богата су
калијумом, али су са осетним недостатком фосфора и азота. Долине речних токова низводно од
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Бора, услед засипања јаловином и оштећења отпадним водама умањене су производне
способности.
На територији Малог, Великог и Голог Крша као и деловима атара Злота заступљене су и голети
настале уништавањем природног вегетацијског покривача, чија употребна вредност и даље не
постоји.
Бонитет земљишта
Током 1962/63. године извршено је катастарско класирање земљишта Општине. На основу
бонитетних својстава земљишта (дубина, дебљина активног слоја, механички састав и структура
земљишта, садржај креча и pH вредност, садржај хумуса, стање влажности и дубине подземних
вода, изложеност ерозији, оштећење индустријским гасовима и подземним водама) средњих
вишегодишњих приноса, удаљености од насеља, саобраћајне повезаности, тржишних могућности
издвојене су почетне класе: за културу њива IV класа, за културе вртова, воћњака и винограда III
класа, за ливаде IV класа, за пашњаке и шуме II класа. Како је заступљеност почетних класа
незнатна и преовлађују површине под најнижим катастарским класама, у целини гледано
производне вредности земљишта у Општини је изузетно ниска.
1.2.6 Вегетација
Од укупне површине општине Бор, под шумама је 45%, а релативна шумовитост, тј. расположива
површина шума по једном становнику је 0.59.
Према надморској висини и климатским карактеристикама, територија општине Бор припада
појасу климатогене заједнице храста сладуна и цера (Quercetum confertae–cerris), местимично
прошараном заједницом храстово-грабове шуме (Quercetum-confertae-cerris Rud. subas,
carpinetosum orientalis Jov) која се јавља на стрмијим падинама, претежно на кречњаку. Јавља се
на 200–500 m надморске висине, на благо усталасаном брежуљкастом терену углавном на
топлијим/јужним и југозападним експозицијама. Карактеристичне врсте заједнице сладуна и цера
су: Quercus converta (сладун), Q. cerris (цер), Acer campestre (клен), Pirus piraster (дивља крушка),
Ulmus campestris (брест), Crataegus mongina (глог), Evonymus europаea (курика), Rubus
tomentosum (купина), Lonicera caprifolium (орлови нокти). Деградацијом ове заједнице у њу
продиру хелофите и ксерофите (биљке светлих и сушних станишта).
Шуме храста китњака (Quercetum montanum serbicum) заузимају плитке, често и камените
терене са већим нагибима на јужним експозицијама, у висинском појасу 600–900m.
Шуме грабића и црног јасена (Carpinetum orientalis serbicum) јављају се на ксерофитним
стаништима мањих надморских висина, на јужној и западној експозицији. Ово су заједнице
условљене едафским и орографским факторима и изложене интензивној инсолацији. Појављују
се на плитким, скелетним земљиштима са кречњачком подлогом, углавном у виду шикара и
шибљака, а познате су под локалним називом „грапчине“.
Карактеристичне врсте храстово-грабових шума су: Carpinus orientalis (бели граб), Fraxsinus
ornus (црни јасен), Quercus pubescens (медунац), Q. cerris (цер), Acer monspesulanum (маклен),
Pirus amygdaliformis (крушка трновача), Sorbus graeca (грчка мукиња), Syringa vulgaris (јоргован),
Viburnum lantana (црна удика), Cortinus coggygria (руј), Berberis vulgaris (берберис), и друге.
Шуме букве (Fagetum montanum serbicum s.l) простиру се у висинском појасу од 200 до 500m на
свим планинским масивима. Буква се налази претежно у чистим састојинама са појавом пратећих
врста – горског јавора и планинског бреста. Јављају се на свим геолошким подлогама, на
углавном, хладнијим експозицијама. На већим висинама распростиру се на свим експозицијама.
Шуме јеле јављају се на хладним експозицијама на Малинику, у виду мешовите шуме букве и
јеле (Abieti-Fagetum serbicum Jov) у висинској зони 1000–1200m, а у виду зеленог појаса чисте
састојине на надморској висини изнад 1200m.
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На знатним површинама налази се ниска крашка шума грабића и мечије леске (Carpinetum
orientalis colurnetosum Jov), као и шума грабића и јоргована.
Заступљена је заједница јоргована (Eringyo-Syringetum vulgaris Dikl) као типичан пример
шибљака кречњачких терена источне Србије.
1.3. ПРОСТОРНО-ФУНКЦИЈСКО/ЕКОЛОШКО ЗОНИРАЊЕ
За потребе ове анализе извршено је условно зонирање територије Општине. Диференцирање
простора општине извршено је на основу следећих квалитативних индикатора:
− физичкогеографске карактеристике терена,
− постојећа намена простора,
− степен антропогеног деловања/измене простора,
− могућа будућа намена простора.
На подручју Општине детерминисане су три, генералне функцијске/еколошке зоне:
1. Антропогена зона: овој зони припадају територије са високим степеном антропогеног
дејства/измењености простора, као што су насеља, подручја инфраструктурних коридора, као и
комплекси у систему РТБ "Бор". Највећи део ове зоне припада подручју инфраструктурног
коридора који се од насеља Бор рачва у више праваца. Правцем северозапад-југоисток протеже
се од Горњана, преко подручја експлоатације минералних сировина Церово–Велики Кривељ–Бор
ка југоистоку Општине, обухватајући индустријску зону градског насеља, подручје аеродрома и
каменолома у Заграђу. Други, паралелан правац се од Црног Врха спушта ка Брестовцу и преко
Шарбановца се везује за пут I реда М-5. У овој зони налазе се следећи инфраструктурни објекти:
пут I реда М-5, планирани пут I реда М-4, пут II реда Р-104, Р-105, Р-106, железничка пруга
Београд–Зајечар, магистрални оптички каблови, магистрални далеководи 110kV и 400kV.
Насеља у овом делу антропогене зоне су: Бор, Горњане, Кривељ, Оштрељ, Слатина и Доња
Бела Река, Шарбановац.
Зони антропогене измењености простора припадају и изграђени простори сеоских насеља: Злот,
Бучје, Топла, Лука, Танда и Метовница, укључујући и индустријску зону јужно од насеља Злот.
2. Зона природних вредности и туристичких потенцијала: овој зони припадају постојећа и
планирана природна добра, насеља и инфраструктурни коридори као потенцијали развоја
туризма на подручју Општине. Доминантна активност у овој зони је туризам, ослоњен на концепт
заштите природних и културних добара, те ограничену, традиционалну пољопривреду и
сточарство, лов и риболов. Обухвата простор споменика природе "Лазарев кањон" у оквиру
будућег природног добра "Кучај-Бељаница", у западном делу Општине, туристичку зону Црни
врх–Брестовачко језеро–Тилва Њагра–Брестовачка бања, као и подручја заштићених природних
добара Стол и Голи Крш, Велики Крш, Дели Јована и клисуре Беле реке.
3. Зона примарних привредних активности: остатак општине припада зони у којој су развијене
активности везане за делатности примарног сектора, као што су интензивна пољопривреда,
шумарство и водопривреда.
1.4. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА
Постанак и развој насеља Бор, а тиме и територије Општине, везан је за рударство. Рударење
као примарна активност, од националног значаја, има пресудан утицај на просторну организацију
Општине. У сенци ове природне предиспонираности налазе се сва ограничења предметне
територије и региона у целини.
Основна одлика простора Општине Бор је дисецираност и развијеност рељефа, развијена
хипсометрија, хидрографске и микроклиматске специфичности, те диверзификован вегетацијски
покривач. Овакви природни услови истовремено представљају и потенцијал и ограничење.
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Кључно ограничење Општине је условно неповољан саобраћајни положај, којем истина
доприносе и недовољно развијена саобраћајна мрежа I реда, неадекватна мреажа путева II реда
и лоша мрежа локалних путева. У прошлости је било покушаја да се овакав положај превазиђе
изградњом аеродрома и железнице, међутима услед фазе рецесије привреде, потенцијал ових
инфраструктурних објеката није валоризован.
На другој страни природни услови у окружењу Бора омогућују развој више модалитета туризма.
Потенцијали туристичке привреде ослањају се на постојећа природна добра, као и специфично
културолошко и етнолошко наслеђе. До сада недовољно афирмисан туристички потенцијал
јавља се као основа диверзификације и флексибилности будуће структуре привреде Општине.
У западном и југозападном делу Општине (огранци Кучаја, околина насеља Злот) налазе се
погодни терени за пашарење и развој сточарстава. Овај вид пољопривреде може, као
комплементарна делатност туризму, да буде од посебног значаја у будућем привредном развоју
Општине

2. ЖИВОТНА СРЕДИНА
2.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА И УЗРОЦИ ДЕГРАДАЦИЈЕ И ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Стање животне средине на територији општине Бор је директно узроковано низом фактора, међу
којима је најзначајнији економски, који делује изразито деградибилно на животну средину (развој
рударства и металургије у Бору који траје готово читав век, а индустријски погони који су
пословали представљали су велике загађиваче у претходном периоду, будући да нису имали ни
најосновније мере заштите). С друге стране економски фактори (низак ниво запослености,
неразвијеност индустрије у току последњих 10-15 година) су се додатно негативно одразили на
животну средину и природне вредности, будући да није било никаквих интервенција у погледу
ревитализације параметара животне средине.
Главни узроци негативног утицаја на животну средину на подручју Бора су следеће делатности:
− Рударство: површински копови руде бакра, кречњака и кварца; одлагалишта раскривке и
флотацијска јаловишта; подземни рудник руде бакра. Ове активности имају следеће
негативне ефекте: преузимање пољопривредних површина; промена морфологије подручја;
индустријски отпад; загађивање вода, земљишта и ваздуха.
− Флотација: загађивање вода.
− Металургија: топионица емитује у ваздух сумпор-диоксид и прашину са високим садржајем
тешких метала и арсена, индустријски отпад;
− отпадне воде из погона сумпорне киселине, електролизе, итд.
− Индустријски објекти: фабрике прераде метала (емисија прашине, отпадне воде), фабрика
лак жице (емисије органских једињења, отпадне воде).
− Енергетски објекти: топлана-енергана (прашина, чађ, сумпор-диоксид, итд).
− Саобраћај: загађивање ваздуха и бука.
− Пољопривреда: коришћење пестицида и вештачких ђубрива, отпад.
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Извор: Bor, Environmental assessment, IPH, Belgrade, 2002.

2.2. ЧИНИОЦИ СТАЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основни чиниоци квалитета стања животне средине који се узимају у обзир у оквиру
истраживања на територији градског подручја Бора су природни и антропогени чиниоци
(рударство (експлоатација), саобраћај, индустрија, пољопривреда, комунална опремљеност,
делатности и водопривредна и хидротехничка инфраструктура).
2.2.1. Утицај рударства (експлоатације минералних сировина) на животну средину
Готово читав век у граду Бору и околним катастарским општинама на територији општине Бор се
развија рударство и металургија. Иако покретачка снага друштвено-економског развоја, овај вид
привредне гране био је и главни извор деградације и загађивања животне средине планског
подручја, па и шире. Најнеповољније утицаје изазвали су рударење на површинским коповима и
технолошки процеси у флотацији и топионици. Стогодишње рударење је за собом оставило
загађење ваздуха и вода, девастирано пољопривредно земљиште, преко 11000 тона отпада по
сваком становнику општине Бор (подаци Локалног еколошког акционог плана општине Бор, 2003,
обрађивач UNDP и GRID ARENDAL). Смањење производње у РТБ Бор прети да доведе до још
већих еколошких проблема, будући да се повећава ризик од еколошких акцидената.
Рударењем је деградирано пољопривредно земљиште општине Бор. Велике количине отпадних
вода са флотацијских јаловишта, копова и индустријских постројења, које садрже разлижите
контаминанте, загађују подземне и површинске воде.
Концентрације сумпор-диоксида у Бору сваке године су најмање 100 дана изнад дозвољених
граница светске здравствене организације (WНО). Концентрације арсена су 73 до 102 пута изнад
дозвољених граница. Регистрован је и велики пораст броја малигних обољења, чак пет пута у
периоду од 1979. до 2001. године. Кисели гасови, такође негативно утичу на квалитет и плодност
земљишта и вегетацију.
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Услед рударских активности све три компоненте животне средине (ваздух, вода, земљиште) су
загађене.
Највећи загађивач је свакако РТБ Бор чији погони, зависно од индустријског процеса у
производњи и преради бакра, загађују неки део животне средине.
Топионица бакра емитује велике количине отпадних гасова који садрже сумпор-диоксид, и
честице прашине са великим садржајем тешких метала, који се укључују у природне циклусе
кружења материја у природи, загађујући ваздух, воду и земљиште. Водотокови у граду Бору и
непосредној околини су пријемници градских и сеоских отпадних вода.
Девастација животне средине развојем рударства огледа се првенствено у сталним
повећавањима капацитета и заузимању нових локација, чак и у оквиру градског подручја, чиме се
значајно повећао негативни утицај на животну средину. Овакво стање ствари је неминовно
довело до загађења ваздуха, вода и земљишта као и до изазивања бројних негативних
последица по квалитет живота и здравља људи свих насеља Борске општине.
Емисије сумпор-диоксида, арсена и тешких метала из топионица су нарочито приметне у граду.
Узрок за овакво стање ствари је првенствено дострајалост технологија за прераду које се користе
у оквиру РТБ Бор, низак ниво еколошке свести, недостатак радне и технолошке дисциплине и
неадекватна организација рада. Емисије сумпор-диоксида и арсена су изузетно велике, тако да
се сваке године емитује преко 200000 тона сумпор-диоксида и 300 тона арсена. Мониторинг
квалитета ваздуха се врши неадекватном и застарелом опремом, која не омогућава тренутну
интервенцију у случају еколошких акцидената.
Последице повећаног нивоа загађујућих материја у општини Бор су вишеструке – од повећања
респираторних инфекција код деце, до малигних обољења која су последњих тридесет година у
порасту за чак пет пута. Разлог је чињеница да је концентрација сумпор-диоксида изнад
дозвољених граница Светске здравствене организације чак 10 пута у најнасељенијем делу града,
док су концентрације арсена од 73-102 пута изнад дозвољених граница, на само у граду Бору већ
и у околним насељима.
Поред утицаја на здравље и квалитет живота људи, суспендоване честице у ваздуху нарушавају
и грађевински фонд, инфраструктуру и др.
Такође, један од проблема представљају и отпадне воде које настају у рударству, а које се
непречишћене испуштају у водотокове. У подземне воде доспевају воде из напуштених
рударских објеката, воде настале цурењем старих флотацијских јаловишта и др.. Поред тога, не
постоји јединствени систем мониторинга отпадних вода и квалитета површинских водотокова.
У погледу квалитета земљишта, главни проблем представљају управо рударство и металургија,
којима је трајно уништено земљиште (и грађевинско и пољопривредно). Осим тога, због великих
емисија сумпор-диоксида дошло је до закисељавања тла, уништавања вегетације и ерозије.
Проблем представља и чињеница да не постоји мониторинг садржаја опасних материја у
земљишту.
2.2.2. Саобраћај као извор загађења животне средине
Саобраћај представља један од најзначајнијих извора загађивања животне средине, нарочито у
градским срединама. Загађење је посебно велико у непосредној близини путева I (М4) и II реда
(Р 105 и Р 106).
Саобраћај својим функционисањем значајно утиче на загађење животне средине и то:
− изградњом саобраћајница се нарушавају квалитет и естетске карактеристике предела и
амбијената, а саобраћајнице често заузимају и најплоднија земљишта
− издувни гасови превозних средстава су токсични или неповољни по људско здравље
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− саобраћај је велики извор буке и вибрација, нарочито у урбаним срединама, али и у сеоским
насељима општине.
Основни проблем који се јавља приликом пројектовања нових саобраћајница огледа се у
заузимању великих делова простора, чиме се пресецају и екосистеми, а живим бићима је
онемогућено кретање што доводи до наглих промена у екосистемима. Бука коју изазивају возила
такође утиче на функционисање екосистема. Поред тога, саобраћај утиче и на трајно заузимање
и уништавање плодног земљишта чиме се умањује ефективност простора за насељавање, трајно
се смањују естетске вредности предела, загађивање ваздуха, воде и земљишта материјама које
се емитују из возила, као и загађивање средине и то нарочито градова буком и вибрацијама.
На интензитет негативног утицаја саобраћаја на животну средину утиче његова организација у
простору, густина саобраћајница, фреквенција саобраћаја, услови рељефа, климе, врста и
квалитет саобраћајница и тип, врста и квалитет превозних средстава.
2.2.3. Индустрија као извор загађења животне средине
Утицај индустрије на територији општине Бор на животну средину се врши кроз неколико
аспеката и то:
1) стварањем нових продуката који не постоје у природној средини: синтетичке материје,
машине, различите токсичне материје, радиоактивне супстанце и др.
2) стварање буке у оквиру производних процеса
3) стварање јонизујућих зрачења у производним процесима
4) загађивање ваздуха директним емисијама загађивача
5) загађивање водотокова индустријским отпадним водама
6) загађивање земљишта отпадним водама које садрже тешке метале и сумпорну киселину
7) исцрпљивање резерви пијаће воде за индустријске потребе
8) потрошње ресурса који се не сматрају обновљивим
9) заузимање земљишних ресурса за објекте и одлагање индустријског отпада
Управо наведени аспекти, заједно са другим факторима као што су технолошки развој друштва,
економски статус, правна решења и сл. утицали су на веће или мање загађење на подручју
Борске општине.
Начин за превазилажење проблема које могу изазвати индустријски загађивачи су пре свега
рационализација индивидуалне и друштвене потрошње а затим и законско регулисање
испуштања полутаната у животну средину.
У погледу загађења животне средине буком, индустрија је, поред саобраћаја, највећи загађивач.
Уочљиво је да скоро сви погони РТБ-а Бор располажу хемијским опасним материјама које могу
бити узрок хемијског удеса и загађења животне средине и да су присутни скоро сви
манифестациони облици хемијских удеса. Поред ових,
категорији потенцијало опасних припада и приватно предузеће Д.О.О „Станчић“ Бор, хемијска
индустрија, производња козметике за косу, лице и тело и кућне хемије и пластичне амбалаже и
др.,
Незнатна удаљеност предзећа РТБ-а Бор од појединих делова градског насеља указује на
потенцијалну угроженост дела становништва града Бора и околних насеља. Комплекс РТБ-а Бор
наслоњен је на стамбени део града Бора. Изван погона комплекса РТБ Бор, у самом језгру
градског насеља, МЗ „Рудар“ налази се погон предузећа Д.О.О „Станчић“, а Ливница предузећа
„Гранд инжењеринг“ налази се у МЗ „Слога“ .
Према расположивим подацима, на подручју општине Бор до сада је приватизовано неколико
предузећа, потенцијалних загађивача: ФОД, “Боринжењеринг”, “Елнос комерц”, “Центроисток”,
“Борпромет”, Штампарија “Бакар”, Фабрика полиестер фолија, (једина у овом делу Европе),
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Кланица “Полет”, Угоститељско предузеће „Бор”, “Исхрана”, “Стандард”, “Слога”, „Технопромет”,
већи део Земљорадничке задруге “Слатина” у насељу Слатина. Према подацима Агенције за
приватизацију РС из септембра 2008.године, у поступку приватизације су Фабрика абразива,
Конфекција” Бор”. Сваки од наведених типова индустрије има и посебан тип загађивања.
Нпр. погони за производњу опреме и делова, какав је ФОД, у ваздух, кроз вентилационе отворе
емитују прашину, опиљке, паре уља и емулзије. Прашина која се ствара током абразионих
процеса се састоји од 60-70% абрадованог материјала, и 30-40% од абразионог материјала.
Отпадне воде загађене су минералним уљима, детерџентима, металном и абразионом прашином
и емулгаторима. Отпадне воде тих погона садрже и тоскичне материје које се образују од
киселина, неорганских соли хрома, цинка, бакра, никла и других тешких метала.
Прехрамбена индустрија (“Исхрана”) је такође велики загађивач животне средине. Отпадне
материје су углавном органске сировине настале као резултат припреме сировина, производног
процеса, емитовања из енергана где се у ваздух емитују материје својствене за обезбеђивање
енергије и из система за пречишћавање отпадних вода. Главна загађења у прехрамбеној
индустрији су у виду суспендованих колоидних угљених хидрата, протеина, масти или масних
киселина, алкохола и др. Још један од проблема је чињеница да отпадне материје из
прехрамбене индустрије служе за исхрану микроорганизама у водотоковима. Тиме се увећава
биолошка потрошња кисеоника у води, чиме се стварају лоши услови за опстанак биљне и
животињске компоненте у њој.
Хемијска индустрија и индустрија козметичких препарата („Станчић“ д.о.о.) врше емитовање
загађујућих материја у ваздух, које не само да изазивају непријатне мирисе, већ и садрже велики
број суспендованих честица (у зависности од типа прераде и врсте прерађеног материјала).
Поред тога, отпадне воде ових индустрија могу извршити значајнију контаминацију тла и
подземних вода, уколико се у исте упуштају без претходног пречишћавања.
С друге стране, Фабрика полиестер фолија без адекватног процеса превенције еколошких
хазарда може изазвати знатна загађења ваздуха, воде и земљишта емитовањем непријатних
мириса и хемијских материја, насталих као секундарни продукт производње полиестер фолија.
2.2.4. Утицај пољопривреде на животну средину
Тренутно, хемијско третирање производње одвија се на прилично стихијски начин. У том смислу,
неопходно је обезбедити систем адекватне подршке. Ефикасна и свеобухватна кампања,
усмерена на промоцију нових метода заштите, представља једно од средстава. С тим у вези
треба напоменути да значајни проблем представља и загађеност ваздуха, воде а нарочито
земљишта секундарним продуктима у производњи бакра.
2.2.5. Енергетика као извор загађења животне средине
Примарни енергетски извори на предметној територији су електрична енергија, нафта, мазут,
течни нафтни гас, дрво и угаљ. Енергетски извори који се користе за потребе становништва су
електрична енергија, чврсто гориво-угаљ и дрво, као и фосилна горива.
Основне загађиваче на предметној територији представљају индивидуална ложишта на
територији општине (расути извори загађења ваздуха, воде и производња отпадака) као и
градска топлана (Борска топлана са снагом топлотног извора од 174 MW представља највећи
капацитет за производњу топлотне енергије у источној Србији, а са око 85% колико износи
покривеност територије града топлификационом мрежом, Бор је на првом месту у читавој
Србији).
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Главни утицај енергетике на животну средину је искоришћавање необновљивих природних
ресурса, исцрпљивањем угља и нафте, и уништавањем шума, чиме настају многобројни
секундарни ефекти.
Утицај енергетике огледа се и кроз стварање за природу неповољних електромагнетних поља
око електровода и трансформаторских станица.
Загађивање ваздуха из ложишта индивидуалног грејања зависи од састава горива које се користи
у ложиштима. Сагоревањем угља у ваздуху јављају се различити загађивачи. У животну средину
се упуштају сумпор и његови оксиди, пепео, угљеник и др. загађивање воде од продуката
сагоревања у индивидуалним ложиштима је мало, али је значајно загађивање тла, јер се пепео
јавља у комуналним отпацима.
Деловање Борске топлане на животну средину је вишеструко. Пре свега то је загађење ваздуха,
воде и земљишта. Такође, топлана има и топлотно деловање на околину (нарочито водотоке),
производњу буке и естетско нарушавање пејзажа. Сагоревањем фосилних горива, а нарочито
угља настају велике количине топадних димних гасова и аеросола (доминантни су оксиди
угљеника, сумпора и азота, као и пепео и чађ).
2.2.6. Комунална инфраструктура као извор загађивања животне средине
Комунална инфраструктура (комунални отпад, пијаце, гробља, одвођење отпадних вода) има
изузетно велики утицај на животну средину.
Основни загађивач свакако представља отпад, јер са њим у посуде за одлагање доспевају и
патогени микоорганизми. Поред непријатних мириса, са места сакупљања често се у ваздух
емитују и хемијски загађивачи, паре, гасови и честице. Због тога је пожељно да се смеће на
сабиралиштима не задржава дуже, а да се посуде у којима се одлаже посебно затварају.
Рударство и металургија су највећи произвођачи отпада на подручју општине Бор. Поред њега,
на територији општине Бор створи се и већа количина комуналног отпада, која се неплански
одлаже на локална сметлишта, која нису обухваћена системом сакупљања.
Комунално-стамбена средина је велики загађивач подземних и површинских вода и потрошач
водних ресурса. За потребе заливања зеленила, прање контејнера, фасада и улица троше се
енормне количине воде. Овако искоришћене воде загађене су остацима минералних уља, чађи,
органских материјала, микроорганизмима и металима (растворених и суспендованих).
2.3. СТАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.3.1 Ваздух
Према извештају за 2004.годину резултати о квалитету ваздуха су следећи:
а) Концентрација сумпор –диоксида мерена је на 4 места у граду и приградским насељима.
− на мерном месту «Парк», вредности концентрације сумпор-диоксида кретале су се од ≤
25µg/m3 до 914µг/Нм3 (дозвољена је 150µg/m3 ), тако да је 67 дана у претходној години било
изнад дозвољених вредности концентрације сумпор-диоксида. Средња годишња
концентрација износи 91µg/m3;
−
на мерном месту «Институт» вредности су се кретале од ≤ 25µg/m3 до 214µg/m3 а ту је 9
дана регистрована концентрација изнад дозвољених вредности. Средња годишња
концентрација износи 19µg/m3;
−
на мерном месту "Југопетрол", вредности су се кретале од ≤ 25µg/m3 до 1508µg/m3 и ту је 84
дана регистрована концентрација изнад дозвољених вредности. Средња годишња
концентрација износи 126µg/m3 ;
−
на мерном месту "Брезоник", вредности су се кретале од ≤ 25µg/m3до 4444 µg/m3;

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
III КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

49

−

овде је 5 дана регистрована концентрација изнад дозвољених вредности. Средња годишња
концентрација износи 46µg/m3.
б) Анализе чађи су показале да је једино на мерном месту «Институт» забележена повећана
концентрација у току 3 дана за 2004.годину.
в) Анализе лебдећих честица вршене су на следећим местима: «Градски парк», «Југопетрол»,
»Институт», «Болница», «НГЦ», «Борско језеро», О.Ш. «9.српска ударна бригада», Велики
Кривељ и Оштрељ.
Анализом лебдећих честица утврђено је да су садржаји тешких метала Мn и Ni на мерном месту
«Парк» испод границе одређивања, концентрације Pb, Cd, Cu и Hg кретале су се у границама
ГВИ. Вредности концентрације Аs биле су од 0 до 162µg/m3. Анализом лебдећих честица
утврђено је да су садржаји тешких метала Мn и Hg на мерном месту «Југопетрол» испод границе
одређивања, концентрације Cu и Ni кретале су се у границама ГВИ. Вредности концентрације Аs
биле су шест месеци изнад ГВИ, концентрације Pb повећане су током септембра, Cd у току два
месеца а Аs у току шест месеци. Контролом лебдећих честица утврђено је да су садржаји тешких
метала Мn на мерном месту „Институт“ испод границе одређивања, концентрације Cu, Ni, Pb и Hg
кретале су се у границама ГВИ. Вредности концентрације Аs биле су осам месеци изнад ГВИ и
концентрација Cd у току два месеца.
г) Садржај укупних таложних материја је у границама ГВИ. Садржај тешких метала у таложним
материјама је такође у дозвољеним границама.
Према извештају за 2005. годину квалитет ваздуха је следећи:
а) Концентрација сумпор–диоксида. Резултати мерења концентрације SО2 у протеклом периоду
су периодично били изнад дозвољене границе имисије на оба мерна места и то указује на
директну повезаност концентрације SО2 са метереолошким условима, што се пре свега односи
на атмосферски притисак и ружу ветрова.Тако се истовремено на једном мерном месту јавља
висок ниво загађења, док је на другом мерном месту ниво концентрације SО2 у границама ГВИ.
Извештај за март показује да је на мерном месту «Парк» трајање прекорачења износило 13.3% а
на мерном месту «Југопетрол» 18.0%.
б) Концентрација метала у лебдећој прашини је била у границама ГВИ. Hg, Мn и Ni нису
регистровани, док се Аs јављао у концентрацијама које су изнад дозвољених вредности готово на
свим мерним местима.
2.3.2. Воде
Најквалитетније воде су планинске реке у околини Злота и оне су националним законом
заштићене као извори водоснабдевања Тимочке крајине и Поморавља. Реке низводно од
рударско-металуршког комплекса и места испуштања санитарних вода су отворени колектори
отпадних вода. Оне се не могу користити за било какву употребу и параметрима квалитета изван
су свих норми домаћег законодавства.
Водотокови Дубашнице, Злотска река и Горњанске висоравни су очувани. Према извештају о
подземним водама Завода за заштиту здравља „Тимок“ -Зајечар за 2004 годину стање је
следеће:
− Вода са каптираног крашког врела са места Сош у Бучју је бактериолошки неисправна
(цревне бактерије). Других анализа нема (хемијских).
− Вода са изворишта Горњане се не хлорише и није под редовном контролом.
− Вода из каптираног крашког врела Злот у близини Злотске пећине се користи једним делом за
мрежу Борског водовода.
− Изнад насеља Кривељ каптирано је крашко врело чија се вода хлорише и стално хигијенски
контролише. Део воде са овог врела потискује се у мрежу Борског водовода.
− Реон Мали Кривељ - вода се не хлорише нити има хигијенску контролу.
− Вода у насељу Лука се не хлорише и није хигијенски исправна.
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− Шарбановац реон „Тимок“ – користи се подземна вода која се стално хлорише и има редовне
контроле исправности.
Према важећој категоризацији водотокова (Сл. Гласник СРС број 5/68) реке Ваља Маре, Церова
река и Кривељска река нису категоризоване. Оцена квалитета ових водотокова извршена је на
основу категоризације (водотокови III класе) која је достављена од стране сектора за екологију
РТБ Бор. Борска река је ван класе у односу на вредност појединих параметара (pH, HPK, BPK5, и
SM), као и концентрације бакра.
Незадовољавајући квалитет водотока је последица упуштања непречишћених отпадних вода у
водотокове. Подаци су дати у следећим табелама.
Табела 6: Просечна производња отпадних вода у m3/год, 2004.год.
Насеље
Град
Б.Поље

Укупно
4.756.8552
20.725

Индустрија
1.754.000
-

Пољопривреда
-

Домаћинства
3.002.855
20.725

Табела 7: Удео домаћинстава према начину одвођења отпадних вода у %
Насеље
Године
Канализација*
Септичка јама
Пољски нужник
Град
2004
75
5
Б.Поље
2004
50
40
10

Остало
-

* Каналисане отпадне воде из града Бора се не пречишћавају, а из насеља Б.Поље се пречишћавају биодиском.

Табела 8: Највећи произвођачи отпадних вода (количине у m3/ год. ) 2004.година
Назив предузећа
Делатност
БПК5
m 3 /год. (год.*)
1
РТБ
индустрија
1.500.000
2
Кланица
индустрија
39.000
3
С. центар
култура
91.000
4
М. центар
здравство
73.000
5
Центроисток
трговина
35.000
6
Ф. лак жице
индустрија
16.000
-

% пречишћене
-

2.3.3. Земљиште
Садржај загађујућих материја у земљишту и биљкама Борског подручја извршен је на 10 мерних
места у оквиру програма „UNEP/UNOPS clean-up“ 2002.године. Мерења је извршио Градски завод
за заштиту здравља из Београда.
Ниво загађености земљишта процењен је на основу садржаја тешких метала и пестицида. Према
резултатима испитивања садржај олова, кадмијума, цинка, хрома, никла и пестицида у земљишту
је испод максимално допуштених концентрација.
Садржај бакра прекорачује норму од 100 mg/kg у катастарским општинама Оштрељ, Слатина и
Бучје, а у КО Бор, Злот, Метовница и Брестовац је незнатно испод законом дозвољених норми.
На осталим просторима садржај бакра је веома близу граничних вредности. Бакар се
првенствено акумулира у корену биљака.
Садржај арсена у Борској општини је испод дозвољених норми, т.ј. испод 25 mg/kg. Садржај
арсена у биљкама је обично знатно нижи него у земљишту. Фактори који утичу на понашање
арсенових једињења у земљишту су пХ вредност и садржај гвожђа, алуминијума, калцијума и
магнезијума.
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2.3.4. Отпад
Рударство и металургија су највећи произвођачи отпада на подручју Бора. Овај отпад
представља 99,95% укупно депонованог отпада на територији општине Бор. Досадашњим
рударењем и прерадом руде депоновано је 450 x 106 t раскривке, 207 x 106 t флотацијске
јаловине и 23 x 106 t топионичке шљаке.
Структура и карактеристике система поступања са осталим врстама отпада приказани су у
следећим табелама.
Табела 9: Количина произведеног отпада (m3)
2003
1998
1994

Укупно
51732
49158
28458

Индустрија
15519 (30%)
14747 (30%)
8537(30%)

Пољопривреда
5173 (10%)
4916 (10%)
2846 (10%)

Домаћинства
31039 (60%)
29495 (60%)
17075 (60%)

Табела 10: Структура произведеног комуналног отпада ( % )
2003
1998
1994

Пепео
3
3
3

Храна
22
22
22

Стакло
13
13
13

Папир
19
19
19

Пластика
6
6
6

Остало
37
37
37

Табела 11: Удео домаћинстава који имају редовно одвожење смећа по насељима
Насеље
СТАРИ ЦЕНТАР
СТАРО СЕЛИШТЕ
БОР 2
НОВИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР
СЛАТИНСКО НАСЕЉЕ
НОВО СЕЛИШТЕ
БАЊСКО ПОЉЕ И Б.ЈЕЗЕРО

1
2
3
4
5
6
7

2003.
20 %
20 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %

1998.
20 %
20 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %

1994.
20 %
20 %
12 %
12 %
12 %
12 %
12 %

Табела 12: Локације највећих дивљих сметлишта
1
2
3
4
5
6

Локација
М.З. Старо Селиште
М.З. Север
Насеље ГХИ
Насеље Слога
Металург
Бор 2

Процењена
количина (m3)
50 / 80
50 / 80
50 / 80
50 / 80
50 / 80
50 / 80

Број рашчишћавања у
години
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8
6/8

2.3.5. Загађивање буком и вибрацијама
Проблем загађивања буком и вибрацијама је локалног карактера и временски лоциран на
моменат извођења радова било које врсте. Већи континуитет буке препознаје се само у
централном градском подручју и везује са за интензитет саобраћаја, градске делатности и
активности. Значајни коридори буке су и саобраћајнице I реда и железничке пруге, а буку могу
узроковати и радови у индустрији и РТБ Бор.
Међутим, прецизнија мерења степена буке и вибрација на предметном подручју општине Бор
нису рађена.
2.3.6. Загађивање јонизујућим и нејонизујућим зрачењем
Јонизујуће зрачење ни природне ни вештачке генезе није значајније изражено у општини Бор.
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2.3.7. Ризик од индустријских удеса
На основу извршене идентификације, анализе технолошких процеса и физичко-хемијских
особина опасних материја које се у неким производним погонима РТБ-а Бор користе или
производе идентификују се следећи опасни објекти и постројења од настанка хемијског удеса, и
то:
• Флотација Велики Кривељ са припадајућим постројењем и инсталацијама за припрему
хемијских реагенаса;
• Флотацијско јаловиште Велики Кривељ;
• Флотација Бор са припадајућим постројењем и инсталацијама за припрему хемијских
реагенаса;
• Флотацијско јаловиште Бор (старо флотацијско јаловиште);
• Погон Топионице са припадујућим постројењем и инсталацијама
за транспорт и одвод гасова СО2 ;
• Погон Кисикане са припадајућим постројењем и инсталацијама
за складиштење и дистрибуцију течног и гасовитог кисеоника;
• Погон електролитичке рафинације са својим припадајућим
постројењима и инсталацијама за смештај електролитичког раствора;
• Погон сумпорне киселине са припадајућим постројењима и
инсталацијама за смештај и дистрибуцију сумпорне киселине;
• Средства за превоз опасних материја из погона Транспорт;
Уочљиво је да скоро сви погони РТБ-а Бор располажу хемијским опасним материјама које могу
бити узрок хемијског удеса и загађења животне средине и да су присутни скоро сви
манифестациони облици хемијских удеса. Поред ових, категорији потенцијало опасних припадају:
• Приватно предузеће Д.О.О „Станчић“ Бор, хемијска индустрија, производња козметике за
косу, лице и тело и кућне хемије и пластичне амбалаже и др.,
• Приватно предузеће Д.О.О „Гранд инжењеринг“, Ливница
Према расположивим подацима од укупног броја запослених око 3.700 радника је у
контакту са опасним хемијским материјама односно око 60% запослених. Незнатна удаљеност
предзећа РТБ-а Бор од појединих делова градског насеља указује на потенцијалну угроженост
дела становништва града Бора. Комплекс РТБ-а Бор наслоњен је на стамбени део града Бора.
Најближи стамбени објекти, комплексу РТБ-а Бор су на око 100м удаљености. То су пре свега
зоне становања МЗ „Брезоник“ ( 1074 становника) МЗ „Север“ (3093 становника) МЗ „Стари
градски центар“ (2881 становника) и неких сеоских насеља Кривељ (1341 станонвика), Оштрељ
(670 становника) и Слатина (956 становника). Мора се узети у обзир да се у непосредној близини
комплекса РТБ Бор налази неколико основних школа, музичка школа, железничка и аутобуска
станица, фудбалски стадион, зелена пијаца, градска болница итд. што све подразумева велику
циркулацију људи.
Изван погона комплекса РТБ Бор, у самом језгру градског насеља, МЗ „Рудар“ (7790 становника)
налази се погон предузећа Д.О.О „Станчић“, а Ливница предузећа „Гранд инжењеринг“ налази се
у МЗ „Слога“ (889 становника).
2.4. ЕКОЛОШКА СВЕСТ ГРАЂАНА
Еколошка свест грађана Општине Бор је, према резултатима анкете спроведене у процесу
израде ЛЕАП, на високом нивоу и зависи од непосредне угрожености грађана у појединим
насељима. Резултати поменуте анкете су показали да грађани еколошке проблеме рангирају на
следећи начин:
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1) Грађани у свим срединама на првом месту рангирају загађење ваздуха. Оцене се разликују у
томе што су више у градским срединама које су загађене и свим сеоским срединама, које овај
проблем рангирају као изузетно значајан, а значајно ниже у градским незагађеним срединама.
2) Грађани у већини средина на другом месту рангирају проблем загађења вода. Највише оцене
дали су мештани М.З. Злот, где проблем није у загађењу површинских водотокова, већ што се
вода из каптираних извора у сушном периоду користи тако да низводно од њих не поштује
биолошки минимум и не остаје довољно у површинским водотоцима за коришћење у
пољопривреди. Мештани М.З. Слатине, такође високо оцењују овај проблем јер кроз њихово
село протиче Борска река која је изузетно загађена. Овај проблем доста високо оцењују и
грађани градске месне заједнице Север, иако кроз њихова насеља нема водотокова, али је то
највише градско насеље које је изузетно погођено дуготрајним рестрикцијама воде за пиће.
3) Мештани месних заједница Кривељ и Горњане, проблем загађења вода рангирају на трећем
месту. Кроз Кривељ протиче Кривељска река која је стално загађена отпадним водама из
површинског копа Велики Кривељ и флотацијског јаловишта, али низводно од села. Горњане је
планинским венцима Мали и Велики крш одвојено од рударског комплекса а речни токови
припадају другом сливу и нису загађени рударењем.
4) Мештани месних заједница Кривељ и Горњане на другом месту рангирају загађење земљишта.
На простору М.З. Кривељ налазе се два површинска копа Велики Кривељ и Церово, флотацијско
јаловиште, одлагалишта раскривки са површинских копова и постројења за припрему
минералних сировина. Рударским радовима и објектима заузете су велике површине
пољопривредног и шумског земљишта а велики простор је под утицајем загађења из рударства и
металургије. Горњане је насеље у коме је пољопривреда, пре свега сточарство, значајна
привредна грана. Пошто се налази на граници утицаја рударства, вероватно, постоји бојазност да
ће даљим развојем и њихов простор бити угрожен као и суседни Кривељски.
5) У срединама Север, Бањско поље, Слатина и Злот, као и на Техничком факултету, проблем
загађења земљишта је рангиран на трећем месту, док анкетирани у градској месној заједници
“Нови градски центар” на трећем месту рангирају проблеме здравља људи.
6) На четвром месту, испитаници, из осталих средина, (осим “Новог градског центра” и Злота),
рангирају проблем здравља људи. Највишу оцену дају становници села Слатине, (већа је од
оцена испитаника из “Новог градског центра”) јер је ово село изложено и загађењу ваздуха из
металуршких погона и загађењу Борске реке.
7) Најнижу оцену дају становници незагађеног села Злот и овај проблем рангирају на петом
месту, иза проблема уништавања природних вредности.
2.5. ОГРАНИЧЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛИ
Како су бројни документи домаћих и страних стручњака показали, на подручју општине и ширег
подручја Бора постоји низ ограничења за одрживи развој подручја и унапређење квалитета
животне средине, која су пре свега последица веома значајне деструкције земљишта и високог
степена загађености ваздуха, вода и земљишта. Поред тога, укључујући и резултате SWOTанализе спроведене у оквиру ЛЕАП, најзначајнија ограничења су следећа:
− нерационално коришћење природних ресурса,
− ненаменско коришћење плодног пољопривреног земљишта,
− дотрајалост комуналне инфраструктуре (водоводна и канализациона мрежа, систем грејања и
друго),
− лоша инфраструктура за прикупљање, третман и одлагање комуналног и индустријског
отпада,
− непоуздано обезбеђење довољних количина квалитетне воде за пиће,
− повишена саобраћајна бука у граду и на саобраћајницама I реда,
− нелегална градња,
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− неадекватно управљање заштитом животне средине у привредним предузећима и на нивоу
општине,
− непоштовање законских прописа,
− непотпуни локални прописи,
− не постоји план за спречавање и санацију последица акцидената,
− неразвијен мониторинг животне средине и промена у простору,
− не постоји информациони систем о животној средини,
− недовољно инвестирање у заштиту животне средине,
− профитабилни приступ страних инвеститора,
− незаинтересованост страних донатора за помоћ бизнис сектору,
− некоординиран приступ страним инвеститорима,
− спора реализација Просторног плана Србије, Водопривредне основе и других републичких
стратешких докумената.
Потенцијали Бора за унапређење заштите животне средине су и у следећим чиниоцима:
− могућност фазне санације извора и последица загађења,
− постојање јавних предузећа за комуналне послове,
− постојање научно-истраживачких институција,
− значајан потенцијал високобразованог кадра у Бору,
− постојање опрема за мониторинг,
− постојање предузећа која су способна за производњу заштитне опреме,
− раст еколошке свести грађана, невладиних организација и мас-медија,
− позитивна друштвена клима код становништва за проблематику заштите животне средине,
− развој мереже НВО,
− постојање медија за информисање јавости,
− заинтересованост државе за решавање статуса и еколошких проблема РТБ Бор,
− постојање инцијатива, програма и планова за решавање кључних проблема,
− могућност укључивања у међународне пројекте,
− заинтересованост страних инвеститора,
− могућ приступ страним инвестиционим фондовима и друго.
2.6. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈСКА РЕШЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Општи циљеви заштите животне средине произлазе из одредби Просторног плана Републике
Србије и начела утврђених у члану 9. Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС, 1352004), а нарочито:
− усмеравање развоја према концепту одрживог развоја усклађивањем техничко-технолошког,
економског и друштвеног развоја са захтевима и стандардима заштите животне средине.
− очување квалитета животне средине: чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски
исправне воде за пиће, за рекреацију и производњу; очувано пољопривредно земљиште,
екосистеми и биолошка разноврсност; здравствено безбедна храна, уређена насеља итд.
− очување и рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих или
делимично обновљивих, боље искоришћавање сировина и енергије, смањење отпада и
повећање степена рециклирања и безбедно депоновање свих врста отпада,
− Посебни циљеви у оквиру плана произилазе из интегралног приступа у очувању ресурса и
решавања проблема у животној средини, уважавајући и циљеве дефинисане у оквиру ЛЕАП
Бора, како следи:
− смањење емисија штетних материја у ваздух из индустрије, са депонија и из површинских
копова,
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− смањење емисија штетних материја у ваздух из колективног и индивидуалног грејања и
саобраћаја,
− очување и заштита подручја изворишта водоснабдевања и заштитних појасева,
− заштита и унапређење квалитета вода до нивоа прописаних класа квалитета,
− рекултивација и ревитализација земљишта оштећеног рударским радовима,
− чување површина обрадивог пољопривредног земљишта делотворном заштитом
најплоднијег земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе,
− заштита, унапређење стања шума и повећање површина под шумом,
− рационално коришћење земљишта, енергије, воде и природних сировина,
− имплементација усвојене Националне стратегије управљања отпадом,
− повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада,
− санирање постојећих сметлишта која представљају висок ризик по животну средину,
− развити систем компостирања отпада из пољопривреде,
− смањење потрошње воде у индустрији и у домаћинствима,
− смањење губитака воде у дистрибутивној мрежи,
− развијање постројења за примарни и секундарни третман отпадних вода,
− развијање система даљинског грејања у Бору,
− повећање енергетске ефикасности у индустрији,
− смањење емисије буке из саобраћаја и индустријских постројења,
− спречавање инцидентних неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и
земљиште,
− заштита, очување и одрживо коришћење природних вредности и биолошке разноврсности,
− развој туризма и других привредних грана одрживим коришћењем обновљивих природних
ресурса,
− очување генетског фонда,
− повећање обима инвестиција за заштиту животне средине,
− развој система мониторинга животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке),
− побољшање информисаности и обуке становништва за заштиту животне средине,
− обезбеђивање учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет
животне средине.
2.8. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу постављених циљева и ЛЕАП Бора приоритетне активности за унапређење животне
средине у Бору су следеће:
1) Квалитет ваздуха у Бору и околини може се побољшати предузимањем низа технолошких,
економских и организационих мера на локалном и националном нивоу. То је средњорочни и
дугорочни програм који се може остварити кроз:
− санацију, реконструкцију и рекултивацију у оквиру РТБ Бор,
− увести систем еколошког управљања на основама ЈУС-ИСО 14001 у предузећима и
органима локалне самоуправе,
2) Приоритетни задаци заштите вода су:
− увођење технологија хидрометалургије у преради отпадних вода рударства,
− изградња система за пречишћавање индустријских и комуналних вода,
− санација оштећених колектора испод флотацијских јаловишта,
− ревитализација деградираних водотокова,
− рекултивација приобаља засутог флотацијском јаловином,
− увођење система мониторинга и еколошког управљања у индустријским и јавним
предузећима,
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− реконструкција дотрајале канализационе мреже,
− едукација становништва о заштити вода.
3) Приоритетне будуће активности на рекултивацији и ревитализацији пољопривредног
земљишта су:
− израда катастра оштећеног пољопривредног земљишта,
− израда Просторног плана којим ће бити дефинисана будућа намена пољопривредног
земљишта,
− упостављање мониторинга квалитета земљишта,
− израда пројеката рекултивације и ревитализације пољопривредног земљишта,
− селективни избор пољопривредних култура, које се могу успешно гајити у постојећим
еколошким условима,
− образовање пољопривредника за примену метода рекултивације и ревитализације
пољопривредног земљишта,
− практична реализација пројеката рекултивације и ревитализације пољопривредног
земљишта.
4) Увођење система управљања опасним и комуналним отпадом планира се кроз следеће
активности:
− израда студије о класификацији и карактеризацији одложеног отпада,
− формирање база података о отпаду, депонијама и складиштима,
− уклањање отпада са дивљих депонија и безбедно складиштење опасног отпада у
индустријским погонима,
− дефинисање локације регионалне депоније (на територији града Зајечара, локација Халово)
− образовање становништва о значају сакупљања и рециклаже отпада,
− реализација пројеката изградње сабирних и рециклажних центара и регионалне депоније,
− изградња складишта опасног отпада,
− развој система компостирања органског отпада код пољопривредних произвођача.
5) Приоритетне активности будућег развоја система водоснабдевања су:
− реконструкција дотрајалих мрежа,
− изградња резервоара за сигурно снабдевање свих делова општине,
− замена азбестно-бетонских цеви,
− изградња бране и формирање језера «Боговина»,
− увођење система управљања речним сливовима у складу са Директивом ЕУ,
− едукација управљачких структура,
− едукација грађана о рационалном коришћењу вода.
Развој нових привредних грана одрживим коришћењем природних ресурса је изазов и шанса за
останак становнишва на овим просторима. Хармонизација развоја и заштите могу се остварити
реализацијом следећих активности:
− израда стратегије одрживог развоја општине,
− израда стратегија развоја туризма и промоција туризма,
− законска заштита Дубашице, Стола, Малог и Великог крша,
− формирање јавног предузећа за управљање заштићеним природним добрима,
− формирање природњачке збирке,
− обнова и заштита шума и реинтродукција појединих биљних и животињских врста,
− формирање банке гена флоре и фауне околине Бора,
− проналажење инвеститора за привредни развој и развој туризма Борске општине.
Активно укључивање грађана у решавању еколошких проблема планира се кроз следеће
активности:
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− формирање центра за еколошу едукацију становништва,
− формирање информационог центра и развој еколошог информационог система,
− увођење еколошке едукације у све јавне медије, покретање нових штампаних издања и развој
електронских комуникација,
− формирање локалне експертске мреже и њено укључивање у националне и међународне
експертске мреже.

3. ПРИРОДНА ДОБРА
3.1. ОЦЕНА СТАЊА, ПОГОДНОСТИ, ОГРАНИЧЕЊА И КОНФЛИКАТА ЗАШТИТЕ И
КУЛТУРОЛОШКОГ КОРИШЋЕЊА/РАЗВОЈНЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
3.1.1. Оцена стања вредности и погодности заштите и валоризације природних добара
Природа и природне вредности на територији општине Бор по изворним потенцијалима могли би
да представљају средину и ресурсе за културни развој (у области науке, едукације, очувања
географског идентитета и др.) као и за социо-економски развој (пре свега у области туризма,
рекреације и комплементарних активности). Но, коришћење рудних ресурса, на којима је
заснован досадашњи развој општине, довело је до озбиљних колизија са природом, чиме су
доста редуцирани услови за већину активности директно базираних на природним условима и
вредностима. Ако се настави тренд коришћења рудних богатстава, конфликт са природом ће се
продужити и продубити, а укупни развојни потенцијали природе даље смањивати. Одлука о
концепту будућег развоја општине (наставак монофункционалне доминације рударства и
металурије, или стварање полифункционалног комплекса међусобно усклађених активности)
условљена је бројним факторима, почев од политичких, преко социо-економских, до фактора
расположивости рудних потенцијала (концесије за истраживање дате иностраним површинама
обухватају највећи део општине, укључујући и природна добра). Значајнија валоризација природе
и природних вредности општине могућа је само у алтернативи полифункционалног развоја, који,
сем рударства и металургије, подразумева бројне друге активности, у духу концепта одрживог
развоја.
Остаци богате геолошке историје представљају трајне, најважније природне вредности на
територији општине, у виду бројних ексклузивних крашких појава и облика, термоминералних
вода и крашких биогеографских појава.
Природне вредности на подручју општине везане су највећим делом за феномен краса.
Најизразитији и најбогатији крас на територији општине заступљен је на источном делу Кучаја
(највећег крашког комплекса у Србији), у геоморфолошким целинама крашке површи Дубашница,
клисуре Злотске реке, кањона Лазареве реке (са кањонима Микуљске реке, Демизлока и Појенске
реке) и планине Малиник. Другу, дисперзовану групацију, са мање природних вредности,
представљају крашки облици Великог и Малог крша, Голог крша са Столом, као и обухваћеног
дела Дели Јована (западне падине).
Источни део Кучаја на територији општине - Дубашнички крас, захвата површ од око 82 km2, са
истражених 116 пећина и 14 јама, рашчлањену бројним вртачама и плитким кањонским долинама
сувих корита Дубашнице, Војале и др.,. Континуирани подужни профил сачувала је само река
Дубашница, која већим делом године понире. За разлику од оскудних површинских, знатно
богатији подземни токови усмерени су претежно ка Злотској реци и делом ка сливу Лазареве
реке, где се налазе главна жива врела и пећине. На површи доминира букова шума. Од
аутохтоне дивљачи заступљени су срна, дивља свиња, зец и јаребица, а унети су муфлон и јелен
лопатар. На површини од 800 hа уређено је ловиште затвореног типа којим газдује ЈП
“Србијашуме”. Сем делимично за лов и за спелеологију, природне вредности Дубашничког краса
нису валоризоване. Малиник је крашко планинско узвишење на десној страни Лазареве реке, са
ретким врстама вегетације (Ерyсимум цоматум Панчићи, ендем централног Балкана и Гениста
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субцапитат Панчићи, које је пронашао Ј. Панчић), због којих је проглашен за строги природни
резерват (у I степену заштите). И природне вредности осталих обухваћених простора источног
Кучаја од посебног су значаја као елементи Кучајских планина по ПП РС предвиђених за заштиту
као природно добро.
Геоморфолошке и биогеографске вредности краса (са истражених 88 пећина и 14 јама)
заступљене су и на планинским облицима Малог крша, Великог крша (са вредном флором и
фауном, уз јединствене биљке Србије - Primula auricular и Грисебахова љубичица), Голог кршаСтола (ретке биљне и животињске врсте и изузетан предео), Дели Јована (са изузетном
вегетацијом и фауном) и Горњанске висоравни. Клисура Беле реке је са атрактивним
геоморфолошким карактеристикама.
Посебно су значајне бројне палеовулканске купе, пре свега Тилва њагра (југозападно од Борског
језера са занимљивим геоморфолошким, флористичким и вегетацијским карактеристикама), као
и Тилва Мика, Страхинова и Првулова чука. Такође су значајне појаве латита Тимочке еруптивне
зоне код села Злот и изданци вулканске брече и туфова код Брестовачке бање.
Кањони. Кањон Лазареве реке спада у ред неколико најтипичнијих крашких кањона Србије, а
свакако је најнепроходнија оаза нетакнуте природе. Кањон је дугачак 4,5 km, веома стрмих
страна, дубок до 500 m, са минималном ширином од 3-4 m. Да би се омогућила презентација
кањона потребни су адекватни грађевински захвати. У кањону је станиште ретких биљних врста,
орлова и других заштићених птица. Кањон Микуљске реке, леве саставнице Лазареве реке,
плићи је и ужи од кањона Лазареве реке, али га можда и надмашује по лепоти, са изузетним
видиковцима на ивици кањона. Кањон Демизлока, десне притоке Лазареве реке, дубљи је од
кањона Микуљске реке, а плићи од кањона Лазареве реке и такође представља значајно
природно добро. Кањон Појенске реке, притоке Домизлока (ван подручја општине) заокружује
крашки предео слива Лазареве реке. Кањони Лазареве реке, Микуљске реке, Демизлока и
Појенске реке заштићени су као јединствено природно добро под називом “Лазарев кањон”.
Клисура Злотске реке са десне стране је врло стрма и висока (500-600 m), изграђена од кречњака
површи Дубашница. Воде које пониру на Дубашници теку подземно према долини Злотске реке и
јављају се у облику врела и извора, међу којима се истичу две групе изворишта - Бељевина (у
горњем току Злотске реке, са 5 јачих извора, укупне издашности од мин. 238 l/sec. у децембру,
користе се за водоснабдевање) и Злотска врела (више повезаних врела и извора, који, по
процени обезбеђују око половину низводног протицаја Злотске реке). Наспрам Лазареве пећине,
постоји извор каптиран за водоснабдевање мотела и рибњака испред Лазареве пећине.
Пећине и јаме. Лазарева пећина (раније позната као Злотска пећина), најпознатија у комплексу
Злотских пећина, раније је проглашена за спелеолошки споменик природе, представља врло
значајан археолошки локалитет и уређена је за туристичку презентацију. Налази се на левој
страни Лазареве реке испред њеног споја са Злотском реком. Укупна дужина испитаних
пећинских канала је 1.592 m (од чега осветљена туристичка стаза износи 695 m), површина
испитаних просторија је 9.907 m2, а запремина Главног канала преко 52.000 m3. Зазиђивањем
широког отвора заштићен је од пропадања пећински накит, што је омогућило да се у пећину
поново врате и поставке пећинских археолошких налаза. Организована водичка служба, мали
мотел и саобраћајни приступ, омогућавају оптималну туристичку презентацију пећине. Пећина
Верњикица је објективно значајнија од Лазареве пећине (по површини, волумену посебно
великих дворана и накиту) и била је такође уређена за туристичку презентацију (сада затворена).
Налази се на 1,5 km узводно од Лазареве пећине, на левој страни Лазареве реке. У пећини је
уређена осветљена стаза дужине 621 m, а зазиђивањем улаза поновно је успостављен
климатски режим затворене пећине ради очувања пећинског накита. Истражено је 1.015 m
канала, површине од око 13.000 m2 и запремине око 260.000 m3. Водена пећина представља
мању, неприступачну и неуређену пећину са дужином истражених канала од око 180 m и
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површином од 1.812 m2, али је, по вредности накита (већи него у Лазаревој пећини) и шансама за
даље истраживање, врло значајан спелеолошки објекат. Налази се на левој литици кањона
Микуљске реке. Због претпоставке да се из пећине може ући у већи систем пећинских канала
Дубашница, овде су предвиђена даља истраживања. Пећина Хајдучица налази се нешто изнад
Водене пећине на истој литици кањона Микуљске реке. Истражено је укупно 723 m канала укупне
површине од 2.523 m2. Спада у врло сложене понорске пећине и представља један од
најзначајнијих објеката Дубашничког краса. Пећински накит је богат (по вредности мањи само од
оног у Верњикици). Под условом да се пролази на критичним местима прошире, она би могла да
се отвори за туристе. Мандина пећина налази се на источној ивици Дубашничке површи, изнад
мање вредне Велике пећине. Укупна дужина истражених пећинских канала је 410 m, површине од
2.180 m2. Пећина је богата изузетним пећинским накитом, али крхкост накита представља
ограничење за туристичку презентацију пећине (могућности су у постављању ограде између
ходне стазе и накита). Сифонско врело - еставела наспрам улаза у Мандину пећину, данас је
суво и ван функције, али представља велику реткост у красу Србије. Уколико је тачна
претпоставка о повезаности еставеле са Мандином и Великом пећином, из еставеле су могућа
истраживања овог великог пећинског система, док је сама еставела интересантна за туристичку
презентацију. Стојкова леденица представља део старе, суве пећине отворене саламањем
пећинске таванице и формирањем јаме дубине око 26 m, од које се спушта велики пећински
канал. Налази се на југоисточном делу површи Дубашница. Дужина јаме и пећине износи 139 m,
а укупна површина 2.025 m2. Објекат представља погодно полазиште за даља спелеолошка
истраживања краса Дубашнице.
Откривени спелеолошки објекти краса Дубашнице, само су мали део великог и богатог
крашког подземља, чије је истраживање тек започето. И оно што је откривено, много је више
резултат ентузијазма спелеолога него потребних материјалних улагања.
Термоминералне воде. Некадашња вулканска активност и сложен геолошки састав
условили су појаву термоминералних вода посебно дуж раседа у приобалном појасу потока
Пујице, притоке Брестовачке реке. Воде потичу из велике дубине вулканских стена, растварајући
разноврсне минералне материје, на основу којих се одређују њихова балнеолошка својства. Из
десет извора, појединачно мале издашности, као и из две плиће сонде и једне дубинске
бушотине добија се између 7,9 и 8,5 секундних литара термоминералне воде. По температури,
ове воде припадају хомеотермама (32 до 38 степени Целзијуса) и хипертермама (нешто изнад 40
степени Целзијуса). Богатог минералног састава, ове воде су давно афирмисане за лечење
бројних болести у Брестовачкој Бањи. Термоминерални извори (непознатих карактеристика и
издашности) јављају се и у Шарбановцу, где су потребна испитивања (с обзиром на реалне
претпоставке о значајним количинама, саставу и температурама). Термоминералне воде
значајније се користе само у балнеолошким садржајима Брестовачке Бање, где још нису
искоришћене могућности за изградњу рекреативних садржаја (базена са топлом водом), али
њихова изворишта нису довољно заштићена.
Вегетација, флора и фауна. Најзначајније састојине аутохтоне вегетације на подручју
општине чине шуме букве, чисте или помешане са другим врстама, заступљене на планинским
просторима, на вулканској и кречњачкој подлози. На нижим просторима заступљене су састојине
храста сладуна и цера, помешане са грабићем, уз јоргован, руј, самониклу тису и др. На подручју
има такође реликтних и ендемских врста. Од аутохтоне дивљачи има срне, дивље свиње, зеца,
лисице, вука и др. Заступљена су и станишта заштићених врста птица. Укупан живи свет у ближој
оклони Бора (домет директног аеро- и хидро-загађења од РТБ) готово је уништен или озбиљно
угрожен и постоје озбиљни проблеми да се он санира. Са удаљењем од басена стање се
побољшава, али посредан утицај на осетљиве екосистеме, осећа се на највећем делу општине.
Заштита природних добара. Према Условима заштите природе и животне средине за
израду ППО Бор од Завода за заштиту природе Србије, најзначајније природно добро на
простору општине досад стављено под заштиту је споменик природе “Лазарев кањон” као
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природно добро од изузетног значаја I категорије, укупне површине од 1.755 hа, од чега 1.176 hа
на територији општине Бор (КО Злот I и Злот II) и 579 hа на територији општине Бољевац (КО
Подгорац I), по Уредби о заштити (“Службени гласник РС” 16/2000). Подручјем овог споменика
обухваћена су раније заштићена добра - строги резерват природе Малиник и спелеолошки
споменик природе Лазарева пећина, као и пећине Верњикица, Водена пећина и Хајдучица.
Подручје споменика природе обухвата део слива Лазареве реке (са кањонима притока Демизлок,
Појенска река и Микуљска река) и северне падине планине Малиник, на јужном ободу крашке
површи Дубашница, у оквиру источног дела Кучајских планина. Уредбом о заштити споменика
природе “Лазарев кањон” дефинисане су вредности природног добра и утврђен је режим II
степена заштите са забранама, обезбеђењем заштите, одређивањем стараоца добра (ЈП
“Србијашуме”) и његовим обавезама и др.
Према Условима заштите природе и животне средине, на територији општине Бор
евидентирана су следећа природна добра:
- палеовулканска купа “Тилва њагра” код Борског језера, занимљива са посебним
геоморфолошким, флористичким и вегетацијским карактеристикама;
- Брестовачка Бања са непосредном околином, као вредан предео, традицинално
туристичко место са неколико споменичких објеката, као и са изданцима вулканске брече и
туфова.
Према истим Условима заштите природе и животне средине, сугерише се да се у
Просторном плану општине Бор издвоје и следећа подручја/целине природних добара:
- Борско/Брестовачко језеро са непосредном околином, као туристички локалитет са
очуваним природним окружењем;
- подручје Кучајских планина са Бељаницом у оквиру општине (цело подручје овог
природног добра утврђено је у ПП РС као простор који се може заштитити и у рангу националног
парка, што зависи од концепта заштите чији се предлог припрема у Заводу за заштиту природе
Србије); подручјем Кучајских планина обухваћена је цела крашка површ Дубашнице, са
Мандином пећином, Стојковом леденицом и другим природним вредностима;
- Велики крш, издужени планински гребен са вредном флором и фауном;
- Стол - Голи крш, планински плато и гребен са ретким биљним и животињским врстама и
изузетним пејзажним одликама;
- Дели Јован, западни део планине са изузетном вегетацијом и фауном;
- клисура Беле реке атрактивних геоморфолошких карактеристика;
- палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова чука и Првулова чука, са значајним
елементима геонаслеђа;
- појава латита Тимочке еруптивне зоне код Злота.
3.1.2. Ограничења и конфликти у заштити и валоризацији природних добара
Главна ограничења у заштити и културолошком коришћењу природних добара општине су
конфликти између РТБ и природе у домету његових загађења, који ће са монофункционалним
развојем басена и даље расти, уз ширење домета и претњу драстичног уништавања природе и
ограничавања елементарних еколошких услова живљења, ако се рударење са површинским
коповима, јаловиштима и флотацијама прошири на већи део општине (зависно од резултата
истраживање рудних резерви датих у концесију странцима). Угрожавање природе и животне
средине од стране РТБ осећа се, према испитивањима, у радијусу до 12 km, што значи да, при
пуној активности басена и уз одговарајуће ветрове, допире до Стола-Голог крша и јужног дела
Великог крша, док је Борско језеро у радијусу од 7 km, а Брестовачка Бања у радијусу од 5 km
(ван радијуса су Лазарев кањон, Дубашница, Црни врх, клисура Беле реке, северни део Великог
крша и Дели Јован). Ако се рачуна од површинског копа В. Кривељ, онда је Црни врх у радијусу
од 10 km, Велики крш у радијусу од 8 km и Стол-Голи крш у радијусу од 5 km. Ако се
експлоатација руде прошири, угожавања природних добара ће се проширити и на Кучајске
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планине. У том случају, на државном врху се мора донети одлука - заштита природе или
рударство. Уколико се предност да рударству на бази логике капиталистичког/тржишног
привређивања, опстанак природних добара биће могућ само у радијусу који ће бити знатно већи
од данашњег, односно који ће захватити целу општину (и делове суседних општина) остављајући
је без природних добара. Компромиси рударства и металургије са заштитом природних добара
могући су само уз уграничење ширења рудокопа и увођење чистијих технологија прераде, ако се
у томе нађе економска оправданост (што је под великим знаком питања).
Остала ограничења и конфликти су знатно мањи и савладиви, а тичу се ограниченог
угрожавања природе од друмског и донекле железничког саобраћаја, од недовољне комуналне
опремљености насеља у погледу каналисања отпадних вода (без канализације и уређаја за
пречишћавање) и елиминисања чврстог отпада (посебно дивље депоније), као и од туристичкорекреативног притиска на природне пределе - сезонски на Борском језеру и повремено у
Брестовачкој Бањи и на Столу, односно преко целе године на Црном врху ако се туристички
центар “Јелен” реализује у тој намени.
3.2. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ И КУЛТУРОЛОШКОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
3.2.1. Посебна опредељења и циљеви
− очување биолошке разноврсности, гео-наслеђа и предела;
− очување/одржање разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање реинтродукцијом
несталих аутохтоних врста животиња и биљака;
− очување станишта, бројчано снажење и просторно ширење популација ретких и угрожених
биљних и животињских врста;
− одржање екосистемске разноврсности и заштита природних и агро-екосистема од инвазивних
врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и раса које уносе непожељне промене
у природни и агробиодиверзитет;
− обезбеђење трајне заштите природних вредности, као и утврђивање капацитета простора за
одрживо коришћење у оквиру рекреације, туризма и комплементарних активности, едукације
и научних истраживања;
− рационално коришћење свих природних ресурса и заштита природних подручја и добара која
омогућавају и побољшавају квалитет живљења на регионалном и локалном нивоу, у складу
са принципима одрживог развоја;
− очување, унапређење и заштита амбијенталних, естетских и туристичко-рекреативних
потенцијала подручја од посебног националног интереса;
− промовисање субјеката и активности који су компатибилни са режимима и мерама заштите
природе и животне средине (у оквиру становништва, пољопривреде, шумарства, туризма,
науке, образовања и др.);
− заснивање заштите природе и квалитета животне средине на интегралном и континуалном
просторном и урбанистичком планирању; утврђивање планских решења, режима и услова
коришћења, организације и уређења простора, којима се обезбеђује заштита природе и
животне средине, уз претходно прибављене услове заштите природе и животне средине од
надлежних служби;
− развој интегралног информационог система о стању природе и животне средине (у оквиру
информационог система простора);
− популаризација заштите природе и животне средине и развијање еколошке свести у јавности,
код локалног становништва и посетилаца/туриста; подршка програмима еколошког васпитања
и образовања деце и омладине;
− утврђивање мера заштите од елементарних и других непогода и заштите од интереса за
одбрану.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
III КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

62

3.2.2. Посебни задаци
− заштита угроженог квалитета животне средине - ваздуха, вода, земљишта и вегетације у
Бору и непосредној околини; санација и ревитализација загађених, деградираних и
неплански изграђених простора (деградираног тла, шума и пашњака, рударских копова,
каменолома, позајмишта и других површина, непланске изградње објеката и др.);
− хармонизација развоја привредних активности, изградње и уређења простора Бора и
околине са режимима и условима заштите природе и животне средине, укључивањем и
координацијом релевантних актера свих нивоа управљања, привредних субјеката и
локалног становништва;
− обезбеђивање рударских, индустријских, енергетских, саобраћајних, санитарних и других
техничких услова, који омогућују подизање квалитета животне средине и природе на
подручју Бора и околине;
− умерено повећање површине под шумом, очување и унапређење разноврсности и
аутохтоности дендролошког састава, побољшање структуре шумских састојина првенствено у храстовом појасу и превођење изданачких шума у више узгојне облике;
унапређење зеленила у граду Бору;
− проактивна заштита земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих
процеса, заштита вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима,
заштита ваздуха од загађивања, заштита од буке и др.;
− конзервација делова природних подручја у затеченом стању ради заштите интегритета и
спонтаног функционисања њиховог укупног природног комплекса, за научне, образовне и
културне сврхе;
− очување, приказивање и одрживо коришћење места, природних објеката и појава који
својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским и другим обележјима представљају
истакнуте, ретке и привлачне вредности гео-наслеђа;
− очување разноврсности, живописности и лепоте предела, унапређење његовог квалитета
и уређености у зонама и коридорима рекреације, становања, саобраћаја и привредних
активности;
− дефинисање ограничења у погледу коришћења ловних и риболовних подручја у
природним добрима;
− интегрисање презентације природних вредности у туристичку понуду путем заједничких
докумената, уз издвајање дела туристичког профита за потребе заштите природе која
представља туристички мотив;
− истраживање неистражених и недовољно истражених природних добара, њихово
евидентирање и проглашавање;
− утврђивање смерница за израду и доношење: програма заштите и развоја, као и
програма презентације заштићених природних добара;
− успостављање зона заштите Борског језера, појаса и зона техничке заштите око извора и
врела, водозахватних и пратећих објеката и утврђивање режима заштите, уређења и
коришћења тих простора.
3.3. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА И ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ И КУЛТУРОЛОШКОГ КОРИШЋЕЊА
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Обухваћени крашки простор Кучајских планина као најзначајнији природни комплекс на
територији општине Бор, по одредбама ПП РС предвиђен је као природно добро од изузетног
значаја, чији ранг ће бити накнадно утврђен. Предлог Завода за заштиту природе Србије је да се
ово добро до категоризације и проглашења издвоји као природна целина у Просторном плану
општине Бор (као и у осталим ПП обухваћених општина). Највеће природне вредности у овом
комплексу - кањони и пећине, концентрисани у простору Лазаревог кањона, који је Уредбом
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Владе из 2000. године проглашен за природно добро од изузетног значаја као споменик природе I
категорије, а комплекс обухвата и друге значајне појаве и облике (крашка површ Дубашница са
пећинама, јамама и др., вулканске купе и др.), предложене за заштиту овим Просторним планом.
Целине ван Кучајских планина предложене за издвајање у ППО Бор су: подручје Борског језера,
Велики крш, Стол-Голи крш, западни део Дели Јована, клисура Беле реке, палеовулканске купе
Тилва Мика, Страхинова и Првулова чука и појава латита код Злота. Истраживања свих ових
добара нису још завршена, а по њиховом заокруживању следи категоризација и проглашење
одговарајуће заштите.
Наведена природна добра као значајне потенцијале за рекреацију, спорт, туризам, науку и
образовање, треба боље развојно валоризовати, кроз комплетирање истраживања и
обезбеђивање физичке приступачности. Највреднија добра у склопу споменика природе „Лазарев
кањон” који је најбоље испитан, треба учинити физички приступачнијим, уз боље организовање
посета (са водичима). Поред Лазареве пећине уређене за посетиоце, до које постоји колски
приступ, треба поново отворити пећину Верњикица (уређену за посетиоце, али сада затворену),
уз боље уређење приступних стаза, а од осталих пећина утврдити приоритетне за уређење и
припремити пројекте за то, уз истовремено омогућавање настављања спелеолошких
истраживања. За презентацију непроходног кањона Лазареве реке и тешко проходних кањона
Микуљске реке, Домизлока и Појенске реке такође треба припремити пројекте интервенција.
Неприхватљиви су ставови једног броја природњака да неприступачност ових кањона треба
очувати, јер би се наводно сваким техничким решењем угрозила природна аутентичност добара.
Тачно је да сваки антропогени поступак у одређеној мери умањује аутентичност дивљине, али се
истовремено поставља питање сврхе ”невидљиве” природе, када се свуда у свету омогућава
њена презентација уз прилагођене, натуралне поступке уређења приступа (са минималним
интервенцијама у терену и вегетацији, уз искључиву употребу природних облика и материјала).
Ограничену приступачност крашке површи Дубашница треба превазићи отварањем досад
затвореног ловишта ЈП „Србијашуме”. Сва остала природна добра, евидентирана и предложена
за издвајање, треба увести у процедуру проглашења и категорисања, а уређење и коришћење
ових простора треба примерити одговарајућим режимима заштите, што посебно важи за
Брестовачку Бању и Борско језеро, а донекле и за Стол. Уређење и коришћење свих природних
добара општине мора се заснивати на одговарајућим документима програма и планова, уз
обавезну стратешку процену утицаја тих докумената на природу и животну средину.
3.4. ПРИОРИТЕТИ ЗАШТИТЕ И КУЛТУРОЛОШКОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Приоритети заштите и развоја природних добара на територији општине Бор су:
− санација животне средине и елемената природе у граду и непосредној околини, угрожених
деловањем РТБ Бор (загађене воде и земљишта, заштитног, парковског и рекреативног
зеленила);
− спровођење мера заштите споменика природе „Лазарев кањон” по Уредби; израда програма
презентације споменика природе;
− натурално уређење приступа кањонима Лазареве реке, Микуљске реке, Домизлока и Појенске
реке, као и пећини Верњикица (уз њено поновно отварање за посетиоце);
− истраживање, утврђивање просторног обухвата, категоризација и проглашавање природног
добра Кучајске планине (у свим обухваћеним општинама) и евидентираних природних добара
Тилва њагра и Брестовачка Бања са околином, као и испитивање и евидентирање природних
добара Борско језеро са околином, Стол-Голи крш, Велики крш, Дели Јован, клисура Беле
реке, палеовулканске купе Тилва Мика, Страхинова и Првулова чука, појава латита код Злота
и евентуално других добара;
− утврђивање еколошког капацитета евидентираних и потенцијалних природних добара која се
већ користе (Брестовачка Бања са околином, Борско језеро са околином и Стол);
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− заштита слива Борског језера, термалних извора Брестовачке Бање, као и свих значајнијих
извора и врела;
− пошумљавање угрожених шумских земљишта, заштита од ерозије и рекултивација
напуштених површинских рудокопа, јаловишта, каменолома, позајмишта и др.

4. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
4.1. ОЦЕНА СТАЊА, ПОГОДНОСТИ, ОГРАНИЧЕЊА И КОНФЛИКАТА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈНЕ
ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
4.1.1. Оцена стања вредности и погодности заштите и валоризације непокретних културних
добара
Досад позната археолошка налазишта, као најстарија сведочанства историје и културе на
територији општине Бор, откривена су радом стручњака и сарадника Музеја рударства и
металургије у Бору. Нађени остаци материјалне културе (посебно покретни) указују на значајно
културно наслеђе општине Бор.
Још у праисторији, експлоатација руда метала представљала је значајан фактор
привреде и културе на простору североисточне Србије. Према археолошким подацима, на
простору општине Бор прожимали су се и трансформисали утицаји из Тракије, Паноније,
Подунавља и Поморавља, стварајући нове етничке, културне и друге тековине. На бројним
археолошким налазиштима пронађени су предмети од палеолита до касног металног доба.
Посебно се истичу трагови и предмети културе Салкуца, типичне по обради бакра.
Како Бор са околином у геолошком погледу представља бакроносну зону тимочког
еруптивног басена, рударство овде представља врло значајну привредну грану од праисторије до
савременог доба. Најзначајнија праисторијска налазишта (заштићена културна добра) од раног
енеолита до позног бронзаног доба су Чока лу Балаш код Кривеља, Лазарева пећина код Злота,
Кучајна у Бору и Трњане код Брестовачке Бање. Археолошко налазиште Чока Лу Балаш код
Кривеља открива остатке утврђеног праисторијског насеља земљорадника, рудара и занатлија
(са остацима прераде руде) из енеолитског периода са два насеобинска слоја - старијим и
изразитијим који је припадао Бубањ-Салкуца култури и млађим са материјалом Коцофени
културе. Лазарева пећина, као једно од значајних археолошких налазишта у Србији, постала је
стално људско станиште, по процени, још пре 5000 година и располаже са неколико насељских
слојева, од којих најстарије насеље припада бакарном добу (Бубањ-Салкуца-Криводол комплекс)
и представља први “металуршки центар” у коме су израђивани предмети од бакра, насеље
средњег слоја припада бронзаном добу (Коцофени-Костолац група) и насељавају га ловци, а
најмлађе насеље настало око V века пре нове ере (култура халштатског периода)
карактеристично је по унапређеној производњи предмета од бакра и бронзе. Приликом првог
уређења пећине 1953. године, у Улазној дворани биле су изложене археолошка и палеонтолошка
збирка, али су однете у Музеј у Бору, јер су у неадекватној клими експонати били изложени
пропадању. Археолошко налазиште Кучајна у Бору представља вишеслојно праисторијско
насеље са најстаријим стамбеним стратумом из око 5500 година пре нове ере. Првобитно
насеље припада периоду старијег неолита (старчевачка култура), а млађи стамбени стратум
насеља опредељен је у време развијеног бронзаног доба (Медијана група). Археолошко
налазиште Трњане код Брестовачке Бање представља један од ретких налаза насеља везаних
за топљење и прераду метала из касног бронзаног периода (1200-1000 година пре нове ере), са
налазима шљаке и рударске опреме, као и са некрополом уз насеље.
Од осталих праисторијских налазишта, међу заштићеним добрима истичу се налазишта у
Брестовцу (Xанов поток и Шљоканица са остацима праисторијских насеља и шљакишта),
Шарбановцу (Манастириште Баба Јона и Селиште Баба Јона, вишеслојна налазишта насеља и
прераде руде из праисторије и римског доба) и Злоту (Трвај, вишеслојно налазиште од гвозденог
доба до раног средњег века), а међу евидентираним добрима налазишта у Бору (Кмпије,
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праисторијско насеље из периода енеолита) и Брестовачкој Бањи (Хајдучка чесма, остаци
насеља).
У римском периоду, на простору Бора и околине развија се рударство мотивисано бакром
и златом, са остацима материјалне културе у зидинама, некрополама, рудничким јамама, као и са
археолошким налазима рударске опреме. Рударско-топионичарска делатност достигла је
врхунац у периоду II-VI века нове ере, о чему сведоче бројна налазишта са остацима рудокопа
и/или шљаке, као и остаци насеља. Од заштићених налазишта из римског периода, значајнија су
у Танди (Мали Визак, остаци насеља и топионичарске делатности), Доњој Белој Реци (Страњик,
остаци утврђења), Брестовцу (Xанов поток и Xанова фаца, остаци насеља и шљакишта),
Метовници (Тимок, остаци већег стамбеног или фортификацијског објекта и Мускал, остаци
насеља и шљакишта) и Злоту (Реон Кобила-Шетаће, остаци утврђења). Од евидентираних
налазишта, значајнија су на Столу (остаци утврђења), у Доњој Белој Реци (Марков камен, остаци
утврђења, радионице за прераду руде и насеља) и у Бору (Старо гробље, остаци насеља).
У раном средњем веку, рударска активност се наставља на већини локација из римског
периода, а оснивају се и нова насеља, од који су сачувани углавном само остаци цркава и
гробаља. Од заштићених налазишта значајнија су Горњане (Црквенац, остаци цркве и гробља) и
Лука (Требућ, остаци рудника), а од евидентираних налазишта Горњане (Манастириште, остаци
цркве), Доња Бела Река (Црквина, црква), Злот (Горња Стопања, средњовековно гробље) и Злот
(Манастириште, остаци утврђења).
Савремена историја рударења у Бору почиње крајем XIX века, а заштићене и
евидентиране целине и објекти сведоче о развоју рударства Бора од почетка XX веку. Данашњи
Технички факултет у Бору налази се у заштићеној згради “Француске касине” подигнутој 1929.
године, а евидентирарана је стамбена колонија (Стара и Нова - Јужна колонија, које су подигли
Французи и продужетак Јужне колоније коју су подигли Немци). По вредности се истиче и
Дирекција рудника из периода француске управе (није евидентирана). На Новом гробљу је гроб
са спомеником Ф. Шистека (неевидентиран) и спомен обележје посвећено Јеврејима на
принудном раду у Борском руднику у време II светског рата (евидентирано). У Бору је и споменик
палим борцима и жртвама фашистичког терора на принудном раду у руднику под немачком
окупацијом (евидентиран), као и споменик рударима (евидентиран).
Меморијални споменици (у категорији споменика културе) у Бору, везани за
ослободилачке ратове су бројни и међу њима доминирају они из Другог светског рата. Као
споменици културе заштићени су: Споменик српским и француским војницима палим у ратовима
од 1912-1918. године, Споменик Петру Радовановићу и Споменик мађарском песнику Миклошу
Раднотију. Од евидентираних споменика у Бору су: Споменик ратницима из I светског рата,
Споменик посвећен борцима Крајинског и Мајданпечког партизанског одреда, Споменик посвећен
стрељаним партизанима 1941. године и две спомен плоче посвећене НОБ-и и социјалистичкој
изградњи. Нису евидентирани бројни споменици, бисте и спомен обележја из НОБ-е и периода
социјалистичке изградње (споменици Васи Дрецуну, Јовану Вучковићу, Боривоју Томићу-Ики и
Бориславу Миленковићу, спомен бисте Ратомира Јовановића, Томе Миловановића и Иве-Лоле
Рибара, као и неколико спомен обележја).
Меморијални споменици у осталим насељима и на другим локалитетима територије
општине су такође бројни. Међу њима је евидентиран 21 споменик и то у Брестовцу (3), Доњој
Белој Реци (1), Бучју (3), Горњану (2), Злоту (2), Кривељу (2), М. Кривељу (1), Луци (3),
Метовници (1), Оштрељу (1), Слатини (1) и Танди (1), а део споменика је неевидентиран (спомен
чесма у Шарбановцу; споменик палим борцима у Другом светском рату у Луци; спомен плоча
Љубици Јовановић - Радосављевић у Слатини; спомен плоча Петра Јокановића код Злота;
спомен пећина Гаура фара фунд на Малинику; спомен парк са бистама Петра Радовановића,
Јована Мускаловића, Петра Грамића, Јована Добрића и Петра Јокановића у Злоту; споменик са
чесмом на локалитету Ваља мж, посвећен Бољевачком партизанском одреду, палим борцима и
жртвама немачког бомбардовања; споменик Стевану Ђорђевићу и Боривоју Цолићу; партизански
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бивак код Доње Беле Реке; споменик борцима 23. Српске ударне дивизије код Горњана;
споменик учесницима прве омладинске радне акције на Црном врху; споменик погинулим
сарадницима хидроелектране “Ђердап” на Великом кршу и др.).
Посебну целину непокретних културних добара чини заштићена просторна културноисторијска целина ужег подручја Брестовачке Бање са заштићеним објектима Конаком Кнеза
Милоша и Кнежевим дворцем (уз обухватање објеката турског хамама и купатила). Целина и
објекти нису категорисани, ма да су важни за идентитет Бање и општине Бор. Аутентична
вредност објеката конака и дворца донекле је умањена рестаурацијама (којима нису довољно
поштоване изворне карактеристике објеката), као и недовољним одржавањем. Објекти старог
турског хамама и бањског купатила из 1906. године нису ни заштићени ни евидентирани као
појединачна добра. Културно-историјска целина и објекти се могу свакако боље туристички
валоризовати него што је то досад чињено. Недовољно је потврђена предпоставка да је
Брестовачка Бања била активна у доба Римљана и Византије (претпоставка се темељи на
доказаном постојању римских рудокопа, а у Бањи је нађен византијски новац), али је евидентно
да је значајније коришћена у доба турске владавине, као позната бања у Видинском пашалуку. Из
овог периода су хамам и остаци још неколико купатила, а помињу се и остаци других турских
грађевина (остаци танких кула и теферич чардака). Хамам је обновљен по ослобођењу Србије, а
рестауриран 1970. године. Првобитно веће купатило подигнуто је у XIX веку као скромна
грађевина. Потпуно је обновљено за владавине краља Петра I Карађорђевића 1906. године.
Користи се и данас, а последњи пут је обновљено 1968. године. Иако нису заштићене ни
евидентиране, зграде угоститељског објекта “Излетник” и “Окружна” зграда подигнуте у Бањи
крајем XIX и почетком XX века, које су претежно служиле за прихват бањских гостију, такође
имају споменичке вредности. Измећу два светска рата порушена је зграда првог “сиротињског
квартира” из времена прве владавине кнеза Милоша.
Од осталих заштићених, споменика културе у општини посебно се истиче црква Успења
Богородице у Слатини из 1860. године, у лошем стању, те су неопходне мере конзервације и
рестаурације. Од осталих евидентираних непокретних културних добара истичу се цркве у Бору,
Доњој Белој Реци, Горњану, Злоту и Кривељу.
Традиционални стамбени објекти народне архитектуре у општини само су делимично
евидентирани, али на њима никад није обављен систематски поступак техничког документовања
и рестаурације, те је овај фонд културног наслеђа у процесу потпуног нестајања или утапања у
савремене сеоске структуре. Слично се десило и са рударском стамбеном колонијом у Бору.
Евидентирани су само објекти народне архитектуре у Злоту (мала рурална целина) и Луци (више
традиционалних кућа и једна појата).
Досадашња заштита непокретних културних добара на територији општине Бор
доминантно је везана за историјску проспекцију борског рударства и металургије, као и за
догађаје из два светска рата. Највише заштићених добара је међу археолошким налазиштима 29, што уз 31 евидентирано археолошко налазиште, чини већи део познате културне баштине
општине. То је пре свега заслуга Музеја рударства и металургије у Бору, чији стручњаци и
сарадници су од шездесетих година XX века до данас ангажовани на проспекцији, евидентирању
и истраживању ових добара. С обзиром на претежно тематско интересовање Музеја, теренска
проспекција није обављена систематично на целој територији општине Бор, већ само у атарима
појединих насеља. Тешкоћу у евиденцији археолошких налазишта представља и чињеница да је
проспекција обављена према историјским епохама, тако да за поједина насеља постоји
евиденција о локалитетима чији остаци припадају само једном периоду. Археолошка
истраживања су била ретка и углавном нису била систематског карактера. Већина археолошког
материјала изложена је у Музеју рударства и металургије у Бору и истиче се мајсторством израде
и трајношћу предмета. Ни једно од добара није категорисано као добро од изузетног или великог
значаја, али постоје изгледи да се нека од најзначајнијих добара, након детаљних археолошких
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истраживања, категоришу у ранг добара од великог значаја. Већина добара располажу са
значајним могућностима развојне валоризације, која досад није остварена у довољној мери.
4.1.2. Ограничења и конфликти у заштити и валоризацији непокретних културних добара
За заштиту и развојну валоризацију непокретних културних добара општине Бор не постоје
велика специфична ограничења ни конфликти, сем недовољног интересовања развојних
ауторитета и недостатка средстава (у последње две деценије) за истраживања и заштиту.
Значајнија специфична ограничења тичу се угрожавања културних добара у близини РТБ
загађеним ваздухом у пуној активности басена, угрожености неких археолошких локалитета
површинским коповима, угрожавања наслеђа новоградњом у простору културних добара,
неадекватном пренаменом и реконструкцијом објеката културних добара због чега се умањује
или чак губи њихова вредност, као и недовољног одржавања и уређивања добара, уз недовољну
организованост њихове презентације широј јавности.
4.2. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈНЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
(НКД)
4.2.1 Општа опредељења и циљеви
− очување темеља и материјалне баштине националне културе и других култура које су се
развијале на тлу општине;
− организовано развијање свести о значају културног наслеђа за живот и рад данашњих и
будућих генерација, као битног предуслова за очување националног идентитета;
− реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни простор, као развојних
потенцијала и интегралног дела социјалног и културног развоја општине;
− заштита непокретних културних добара на месту и интегрално са простором у коме се налазе;
интегрална заштита културне и природне баштине;
− - заштита непокретних културних добара од свих облика неконтролисане изградње и
реконструкције, посебно од индустријских погона, великих инфраструктурних система, војних
објеката и др. који могу трајно да деградирају окружење културног добра, па и сам његов
идентитет и интегритет;
− - обухватање режимом заштите наслеђе које досад није било обухваћено, посебно комплекса,
објеката и места из XIX и XX века, који нису одговарајуће валоризовани;
− - остваривање уједначености и равномерности територијалног присуства заштите
непокретних културних добара.
4.2.2. Посебни циљеви и задаци
− формирање јединствене и целовите информационе основе о познатом културном наслеђу на
подручју општине;
− истраживања у склопу природно-културног предела општине (посебно етно-баштине села)
ради евидентирања и валоризације НКД;
− спровођење активности конзервације, рестаурације и ревитализације откривених
највреднијих и најугроженијих НКД (како археолошких остатака грађевина и споменичких
локалитета, тако и највредније етно-баштине неизмењених и мало измењених села), као и
организовање њихове презентације, израдом и спровођењем програма и планова надлежних
институција за заштиту културне баштине;
− целовита валоризација и вредносно рангирање НКД на подручју општине;
провера/потврђивање статуса заштићених непокретних културних добара, утврђивање
статуса заштите евидентираних добара и евидентирање осталих добара у оквиру општине од
стране надлежних служби;
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утврђивање заштићених околина за објекте, локалитете и целине НКД; очување, унапређење
и заштита предела, амбијената и пејзажа око НКД, у оквиру комплексне заштите ових целина;
спровођење процедура проглашења заштите непокретних културних добара и њихових
околина;
обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других услова за
заштиту и ревитализацију, истраживање и презентацију археолошких и споменичких
локалитета (саобраћајни приступ, режим и ред презентације добра, спречавање непланске
изградње у заштићеној околини добра и др.); организовање презентације културних добара
на подручју општине и окружења (са итинерерима кроз подручје општине и до културних
добара ван подручја општине);
интегрисање презентације и других видова културолошког коришћења НКД у туристичку
понуду општине, кроз заједничке програме, планове и пројекте, уз издвајање дела
туристичког профита за потребе заштите културних добара која представљају туристичке
мотиве;
регулисање правне и физичке заштите, ревитализације и коришћења НКД у приватном и
државном/јавном власништву, односно на приватном и државном земљишту (експропријација
и откуп приватних објеката и земљишта, подржављење друштвених објеката и земљишта,
надокнаде приватним власницима за одржавање добара у првобитној функцији, прописивање
режима коришћења објеката и земљишта по зонама заштите, очување и финансирање
ревитализације и одржавања објеката НКД у примарној функцији и намени, праћење
остваривања заштите и презентације добара и др.);
израда неопходне урбанистичке документације за просторе НКД и њихове заштићене
околине, којом се детаљно решавају питања заштите, уређења и коришћења простора од
значаја за ова добра;
континуирана едукација и информисање јавности, посетилаца и локалног становништва о
вредностима културне баштине на подручју општине и укружења;
испитивање могућности и оправданости изградње етно-насеља у близини Бора (ради
очувања старих објеката народног градитељства из сеоских насеља општине).

4.3. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА И ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈНЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Ради комплетирања културно-историјске слике општине неопходно је да се систематски обаве
како проспекција, тако и детаљна археолошка истраживања са конзервацијом и презентацијом
непокретних остатака археолошких објеката. Од 29 заштићених археолошких локалитета, само
на 16 постоје видљивији остаци објеката које треба, уз претходну конзервацију, рестаурацију и
уређење по одговарајућим пројектима, презентовати јавности, а међу њима највеће могућности
презентације нуде управо најзначајнија праисторијска налазишта (Чока лу Балаш, Лазарева
пећина, Кучајна и Трњане). У Лазаревој пећини створени су услови (затварањем улаза и
постављањем врата) за презентацију покретних налаза (археолошка и палеонтолошка збирка из
Музеја рударства и металургије у Бору, која је првобитно била у пећини, одакле је склоњена због
неадекватних климатских услова), што ће повећати атрактивност овог природног, културног и
туристичког добра. Од 31 евидентираног археолошког налазишта, само 16 су са остацима
објеката које треба презентовати, посебно налазишта у граду и на туристичким локалитетима
(Кмпије и Старо гробље у Бору, Хајдучка чесма у Брестовачкој Бањи, Борско језеро и Стол),
етапно на основу одговарајућих пројеката уређења.
Просторна културно-историјска целина Брестовачке Бање заштићена је само у језгру (са
Милошевим конаком, Кнежевим дворцем, турским хамамом и бањским купатилом), али је ово
добро запуштено и треба га обновити, уредити и презентовати као значајан туристички мотив.
Потребно је такође извршити детаљнију проспекцију и евентуално евидентирати још неку
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просторну културно-историјску целину (у Бору Рударску колонију, као и целину у неком од већих
насеља).
Свим објектима заштићених споменика културе потребно је посветити посебну пажњу у
погледу одржавања, конзервације, рестаурације и ревитализације. Сем објеката зграде
Техничког факултета у Бору и конака и дворца у Брестовачкој Бањи и остале објекте треба
туристички валоризовати, што важи и за 37 евидентираних споменика културе. Традиционалне
објекте народне архитектуре треба евидентирати и на њима обавити систематске поступке
техничког документовања и рестаурације, да овај фонд непокретних добара не би нестао, или се
сасвим утопио у савремене сеоске структуре. Исти поступак треба спровести и са рударском
стамбеном колонијом у Бору, као значајним сведочанством рударске делатности у XX веку. Иако
није посебно богат, споменички фонд цркава такође завређује знатно већу пажњу у погледу
конзервације и рестаурације. Меморијални споменици и спомен обележја постављени су
углавном до седамдесетих година XX века и треба их детаљније пописати, утврдити стање и
сачинити документацију за рестаурацију и уређење. Иако су сви приступачни за презентацију
(мада недовољно уређени), ни један од евидентираних објеката није развојно валоризован.
Неопходно је такође извршити детаљнију проспекцију и евидентирање осталих објеката који се
могу класификовати у споменике културе.
На заштићеним и евидентираним непокретним културним добрима не може се вршити
раскопавање, рушење, преправљање, или било какви радови који могу да наруше својства
културног добра, без претходно утврђених услова за предузимање мера техничке заштите, за
израду техничке документације и сагласности на ту документацију, које даје надлежни Завод за
заштиту споменика културе у Нишу.
4.4. ПРИОРИТЕТИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈНЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НКД
Приоритети су:
− израда и спровођење програма и планова ургентне и приоритетне конзервације, рестаурације
и уређења откривених највреднијих и најугроженијих НКД, у организацији институција
надлежних за заштиту културних добара;
− систематска проспекција и истраживање НКД на подручју општине, у циљу адекватне
заштите, туристичке и друге развојне валоризације;
− уређење археолошког локалитета Лазарева пећина за јавну презентацију (враћањем збирки
покретних археолошких налаза);
− уређење археолошког локалитета Кучајна у Бору за јавну презентацију;
− уређење археолошког локалитета Трњане у Брестовачкој Бањи за јавну презентацију;
− санација и уређење просторне културно-историјске целине у Брестовачкој Бањи у функцији
бањског туризма;
− уређење зграде Техничког факултета и три заштићена споменика у Бору за јавну
презентацију.
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III.2. РАЗВОЈ СТАНОВНИШТВА И СТАНОВАЊА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И
НАСЕЉА
1. СТАНОВНИШТВО
1.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА СТАНОВНИШТВА
У периоду 1948-2002. године број становника општине Бор, увећан је са 34 831 на 55 8174 или
просечно годишње за 389 лица (индекс 160,3). То је популациони раст знатно виши од просека за
Борски округ (индекс 101,7) и централну
Графикон 1 . Индекс промене броја становника у
међупописним периодима
Србију (индекс 131,6) и у директној је
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корелацији са привредним развојем ове
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општине базираном на експлотацији и
80.0
преради бакра (Графикон 1). Интензивна
60.0
досељавања у деценијама после Другог
светског рата до 1990-тих година била су
40.0
веома важна детерминанта интензивне
20.0
динамике становништва и домаћинстава и
0.0
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сталног тренда концентрације популације по
којој је ова општина израсла у значајан пол
Централна Србија
Борски округ
општина БОР
демографског раста и развоја у источној
2002/1991*- према методологији Пописа 2002.
Србији.
Посматрано по међупописним периодима популациони раст на подручју општине Бор био
је све слабијег интензитета, тако да се у периоду 1981-1991. број становника просечно годишње
повећавао за 341 лица (индекс 106,0), а у последњем међупописном периоду (1991-2002) број
становника се смањио за укупно 4 083 (индекс 93,2).
На нивоу функционално различитих
Графикон 2. Промена броја становника
у периоду 1948-2002.
насеља евидентна је изразита просторна
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смањење (са 21 677 на 13 480, индекс 62,2).
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остала
(сеоска)
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У Бору је 1948. године живело око 32%
популације Општине, 1971. око 56%, а 2002.
око 71%. Правци популационе динамике у сеоским насељима, воде после Другог светског рата ка
јакој укупној депопулацији и у свим међупописним периодима после 1961. забележено је опадање
становништва, а износи стопа кретали су се од –4,8‰ (период 1961-1971.) до –16,1‰ у
последњем међупописном периоду. Потенцијал становништва у селима опао је са 21 677 лица у
1948. на 13 480 у 2002. години.
Сумарно, резултат укупне популационе динамике од 1960-тих година је да се у 3 сеоска
насеља (Топла, Кривељ и Танда) број становника преполовио (индекс мањи од 50%), у 3 села
(Горњане, Лука и Слатина) опадање броја становника је са индексом између 53 и 60%, 6 села
(Злот, Шарбановац, Метовница, Доња Бела Река, Оштрељ и Бучје) одликује нешто умереније
4

По методологији пописа 2002. године. Према овој методологији становништво које борави у иностранству дуже од годину дана
не рачуна се у стално становништво.
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опадање становништва са индексом између 60,1 и 71,7%. У последњем међупописном периоду у
свим насељима је забележено опадање броја становника.
Ако се наставе трендови популационе динамике на нивоу вредности стопа у последњем
међупописном периоду, четири села (Горњане, Доња Бела Река, Танда и Топла) ће имати
двоструко смањење становништва за 25 година (тип изразитог високог опадања), а осталих осам
за 25-50 година (тип брзог опадања).
1.1.1. Компоненте демографског раста
а) Природно обнављање становништва
Са просечном стопом наталитета од 13,4‰ у периоду 1981-1991., и нешто нижом (11,2‰)
у периоду 1991-2002. година становништво на подручју општине Бор је ушло у фазу ниског
рађања. Смањење броја живорођених и пораст стопе морталитета са 9,3‰ на 11,7 ‰
резултирало је променом стопе природног прираштаја у Општини од позитивне 4,1‰ (1981-1991),
до негативне –0,5‰ (1991-2002), и при том је град Бор у оба периода имао позитиван (9,8‰ и
3,5‰), а сва остала насеља негативан природни прираштај. Сумарно, у периоду 1981-1991.,
становништво Општине се по основу природног прираштаја повећало за 2 409 лица, а у периоду
1991-2001. година смањило за 330 лица.
б) Миграције
Просторна покретљивост становништва у општини Бор је веома интензивна и чини важну
компоненту демографског раста и развоја. У општини Бор је у периоду 1981-1991. гoдина
забележен позитиван миграциони салдо (годишња стопа миграционог салда 1,7‰; у апсолутном
износу 1005 лица). Од 1990-тих година дошло је до промена у токовима и интензитету миграција.
Миграциона кретања према граду и општини Бор су ослабила, првенствено услед погоршања
економских и других услова, као и услед демографске исцрпљености села и суседних општина из
којих су мигранти долазили, тако да је општина Бор у периоду 1991-2002. година прешла у
емиграциони тип, са годишњом стопом миграционог салда од –5,9‰ (укупно –3.753 лица).
Сумарно, у последњем међупописном периоду миграције су у односу на природни
прираштај имале знатно већи утицај на смањење становништва (-3 753 : -330 лица), а однос
досељених и одсељених лица био је 3 210 : 6 963 (у периоду 1981-1991. 6 248 : 5 243).
в) Аутохтоно и мигрантско становништво.
На подручју Општине (2002), досељено становништво је чинило 42,3% (23.589) од укупног
становништва. У Бору је учешће мигрантског и аутохтоног становништва изједначено (50,1%
:49,9%), у Брестовцу је, такође, однос уједначен (48% : 52%), а у селима је знатно бројније
аутохтоно становништво (82% : 18%). Најмање учешће досељеног становништва имају Злот
(10,7%) и Бучје (12,6%), а највеће Оштрељ (24,8%) и Танда (27,7%).
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1.1.2. Структуре становништва
Старосна и полна структура. Интензивна емиграциона кретања, негативан природни
прираштај, као и процес старења, изменили су у периоду 1991-2002. година укупне популационе
потенцијале по великим старосним групама на подручју Општине (Графикон 3). У млађим
старосним групама забележено је смањење становништва и то: у старосној групи 0-19 година (са
16.020 на 12.764) и 20-39 година (са 18.03 на 14.71), а повећање у старосној групи 40-59 година
(са 16.418 на 17.163) и групи преко 60 година старости (са 9.227 на 10.884).
На подручју Општине 2002. године, младо становништво (до 19 година) било је
заступљено са 22,9%, и са знатно већим
Графикон 3. Структура становништва по старосним групама
учешћем у граду (24,6%) него у Брестовцу
(Попис 1991. и 2002)
(21%) и осталим насељима (18,8%). Млађе
средовечно становништво (20-39 година) је
бројније, у Општини чини 26,4%, (Бору 28%,
Брестовцу 23%, сеоским насељима 22%), док
је старије средовечно становништво (40-59
година) најбројније – 30,7% у Општини
1991
2002
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2002
1991
2002
1991
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(31,5% у Бору, 34,6% у Брестовцу и 27,8% у
Општина БОР
град Бор
Брестовац
сеоска насеља
сеоским насељима). Сваки пети становник
(19,5%) на подручју Општине је био старији
0-19 година
20-39 година
40-59 година
преко 60 година
од 60 година, а разлика између града и
осталих насеља је значајна. У Бору становништво ове старосне доби чини 15,3%, Брестовцу 21%, а
у сеоским насељима 31,4%.
Сумарно, (2002) скоро у свим селима (10 од 12) учешће становништва са преко 60 година
веће је од 30%, а у два села (Горњане и Топла) веће од 35%. Такође, у једанаест села учешће
становништва до 19 година било је мање од 20%. Међу селима са најмањим учешћем ове старосне
групе издвајају се Топла (12%), Доња Бела Река (15%), Кривељ (16,2%) и Горњани (16,7%)
Нa основу усвојених вредност за дефинисање стадијума демографске старости, на
подручју Оштине (2002) сва насеља су прешла праг демографске старости. Град Бор је у
стадијуму демографске старости (просечна старост 35-39), Брестовац, Слот и Слатина су у
стадијуму дубоке демографске старости (40-43 године), а десет села је у стадијуму најдубље
демографске старости (преко 43).
Поређење индекса старења5
Граф 4. Функционални контингенти (у %) - Попис 2002.
становништва 1991. и 2002. године,
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показује индекс старења 1,03:0,85 и
Радно способно мушко (15-64 година)
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просечна старост 40,4:39,4. Наиме,
Ферт илно (женско 15-49)
становништво града Бора је млађе од
просека за градска насеља у Централној Србији (индекс старења 0,62:0,86; просечна старост
37,4:39,1), а становништво у осталим насељима старије (1,58:1,26; односно 44,4:42,1).
У погледу полне структуре (2002), на подручју Општине однос жена и мушкараца је изједначен
(50,7%:49,3%) и у Бору (50,5%:49,5%) и Брестовцу (50,2%:49,8%), а у осталим насељима разлика
је нешто већа (51,4%:48,6%).
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Однос становништва са преко 60 година и становништва до 19 година старости.
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Функционални контингенти (Графикон 4). Потенцијали предшколског контингента (0-6 година)
износили су на подручју Општине 2002. године 3 678 или 6,6% укупног становништва, a у
основношколском контингенту (7-14 година) 5 301 тј. 9,5% укупног становништва. Дистрибуција ових
контингената по насељима је веома неравномерна. У Бору је концентрисано 73,7% предшколског и
76,4% основно школског контингента, у приградском насељу Брестовац 4,5% и 5%, а у селима
26,3% и 23,6%. Ови односи јасно показују да сеоска насеља имају веома слабе ресурсе младог
становништва, што је последица величине њихове популације, као и процеса старења.
Потенцијали Општине у радно способном становништву (2002) износили су за жене (15-59
година) 17 793 лица или 62,8% женске популације, а за мушкарце (15-64 година) 19 297 лица или
70,2%, при чему је у Бору концентрисано око три четвртине (75,3%) од укупног радно способног
становништва Општине, и то 80% женског и 78% мушког.
Потенцијал женског фертилног становништва (15–49 година) на подручју Општине чини
13 667 (48,7% укупног женског становништва). Концентрација жена у фертилном добу у Бору са
Брестовцем и осталим насељима била је у односу 81,3%:18,7%. Најмање потенцијале женског
фертилног становништва су имала села Топла (23,4%), Кривељ (32,8%), и Метовница и Лука са
скоро истим вредностима (око 33%).
Активност, професионална структура и потенцијали становништва. Становништво се,
према критеријуму активности (у смислу обављања занимања) дели на активно, лица с личним
примањем и издржавана лица. Односе ових популационих категорија на подручју Општине
одликује у периоду 1991-2002. године смањење удела активних (са 47,7% на 45,3%) и
издржаваних (са 39% на 34,5%), а повећање удела лица с личним приходом (са 13,3% на 20,0%).
И поред наведених промена апсолутно и релативно је доминирало активно становништво, затим
следи контигент издржаваних и најзад лица са личним приходом.
Учешће издржаваних лица (2002) у Бору, Брестовцу и сеоским насељима је скоро изједначено
(34,6:33,7:34,2 ), док је учешће активних лица знатно веће у Бору (47,2:42,9:40,2), а лица с личним
приходом у сеоским насељима (25,4:23,2:17,9).
Коефицијент искоришћености радног контигента на подручју Општинe, за укупно становништво,
износио је 68%, код мушкараца 74%, и код жена 62%. У Бору су ове вредности 68%, 73% и 63%,
Брестовцу 64%, 72% и 58%, а у осталим насељима 69%, 79% и 58%. У поређењу са Централном
Србијом (искоришћенocти радног контигента 72%, код мушкараца 77% и код жена 65%) стање
демографских резерви за формирање радне снаге у општини Бор је нешто повољније. У
појединим селима демографски оквир за формирањe радне снаге је веома исцрпљен, односно
резерве радне снаге су у потпуности искоришћене. У том смислу простор Општине поларизован
је на северну и северо-источну зону са слабим резервама и централну и југозападну зону са
већим резервама за нову радну снагу.
Пољопривредно становиштво 2002. године, чинило је 3,8% укупног становништва Општине, а
према учешћу јасно се издвајају зоне у зависности од удаљености од општинског центра. Најмање
учешће је имао Бор (0,2%) и Брестовац (0,8%), затим насеља у контактној зони града - Оштрељ
(1,1%), Кривељ (1,7%) и Слатина (2,9%), у следећој групацији су Метовница (5,3%) и Злот (5,6%),
затим следе села Шарбановац (11,3%), Доња Бела Река (13%) и Бучје (13,8%), знатно веће учешће
је у селима Танда (43%), Лука (44%) и Топла (46%), а највећи број пољопривредог становништва
има село Горњане (70%).
Активно непољопривредно становништво чинило је већину радне снаге у Општини (93%) и то у
Бору (99,8%), Брестовцу (98,3%) и сеоским насељима (74,4%). Учешће активног пољопривредног
становништва од преко 25% у укупном активном становништву евидентирано је у селима
Шарбановац (26%), Доња Бела Река (27%) и Бучје (31%), а у четири села активни
пољопривредници доминирају у радној снази – Танда (70%), Топла (72%), Лука (73%) и Горњане
(81%).
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Овакав, релативно висок удео пољопривредног у укупном становништву могао би бити
позитиван фактор развоја аграра и села да је старосна структура пољопривредног становништва
повољнија и да су демографске резерве радне снаге веће. Тако је управо одмаклост процеса
старења и исцрпљеност радног контингента код пољопривредног становништва, основни
лимитирајући фактор будућег демографског и укупног развоја ових села.
У погледу професионалне структуре становништва размотрићемо активност
становништва према сектору делатности. На подручју општине Бор (2002), од укупног броја
активних лица (25.292), делатност је обављало 83,5% (21.118 лица) и то делатности из области
примарног сектора 24,9% (5.263 лица), секундарног 35,4% (7.478), терцијарно-квартарног 36,6%
(7.735), а за 3% (642) је непозната делатност.
Међу делатностима у примарном сектору највећи број запослених је у области рударства
– вађење руде и камена (3.399 тј. 16,1%), око трећине активних лица (6.540) је ангажована у
прерађивачкој индустрији, а у терцијарно-квартарном сектору преовлађују запослени у
делатностима у вези са трговином, оправком моторних возила и предмета за личну употребу
(7,8%), здравству и социјалном осигурању (5,9%), а затим активностима у вези са некретнинама
(4,8%) и саобраћајем, складиштењем и везама (4,7%). Запослени у образовању учествују са
3,9%, у државној управи и одбрани и обавезном социјалном осигурању са 3,3%, у хотелима и
ресторанима са 2,6%, а остале комуналне, друштвене и личне услужне активности обавља 2,2%.
У Бору је око 41% активног становништва које обавља делатност било запослено у
терцијарно-квартарном сектору, прерађивачкој индустрији 33% и рударству 17%. У Брестовци су
ови односи били 39% : 37% : 15%, а у сеоским насељима 24% : 21% : 14%. Такође, у селима
ближим граду или на чијим се подручјима налазе објекти РТБ велико је учешће запослених у
рударству и прерађивачкој индустрији – Оштрељ (67%), Кривељ (59%), Слатина (50%), Бучје
(47%), Доња Бела Река (45%), Метовница (44%), Злот (42%) и Шарбановац (37%).
Формално образовање становништва. У 2002. години на подручју општине Бор била
су 1 489 неписмена лица (3,2%) старија од 15 година, од тога жене чине 85%. Неписмена
популација концентрисана је у сеоским насељима (6,9%; у Бору 1,9% и Брестовцу 2,2%). Највећу
концентрацију неписменог становништва имају села Горњане (17,8%), Танда (13,9%) и Топла
(13,0%).
Становници општине Бор у целини имају релативно низак ниво формалног образовања. Наиме,
када становницима који немају завршен ни један разред основне школе (5,1%) и онима са
незавршеном основном школом (16,9%), додамо оне који од формалног образовања имају
завршену само основну школу (25,4%), следи да је на подручју Општине радно некомпетентно
готово половина (47,4%) становника старијих од 15 година (у Централној Србији 45,7%, градска
насеља 30%). У Бору и Брестовцу је у просеку сваки осми становник (13,2%) без завршене
основне школе, а у осталим насељима око половине одраслог становништва (48%).
Становници са средњим образовањем (35,5%) су очито потенцијал на који се ослања
привреда и будуће предузетништво у економским и развојним активностима на подручју
Општине. Учешће становника са вишим (3,4%) и високим образовањем (5,5%) знатно је мање од
просека у Централној Србији (4,6% и 7,0%). У Бору укупан удео обе категорије је око 12% (3.799
лица), у Брестовцу 7,5% (190 лица), а у осталим насељима око 1,5% (170 лица). У пет села
(Бучје, Горњане, Лука, Танда и Топла) уопште нема факултетски образованих грађана.
Такође, за 8,3% (9,4% у граду, 5,4% у Брестовцу и 5,9% у осталим насељима)
становништва Општине, старијег од 15 година, није познато образовање.
1.1.3. Домаћинства
На подручју Општине у периоду 1948-2002., повећао се са 10 659 на 19 120 (просечна годишња
стопа 10,5‰) и у Бору са 5 225 на 14 044 (стопа 17,0‰) и Брестовцу са 925 на 966 (стопа 7,2‰), а
у осталим (сеоским) насељима се смањио са 4 938 на 4 110 (стопа –3,4‰). Просечан број
чланова по домаћинству на подручју Општине смањен је са 3,3 у 1948. на 2,9 у 2002. години.
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Однос броја чланова (2002) између домаћинстава у Бору, Брестовцу и сеоским насељима је 2,8 :
3,1 : 3,3 члана.
Графикон 5. Структура домаћинстава према броју чланова (у %)
У погледу структуре домаћинстава на
- Попис 2002.
подручју Општине, 2002. године четвртину
25.0
(24,4%)
чине двочлана домаћинства,
20.0
четворочлана, трочлана и једночлана су
15.0
заступљена у релативно сличном броју
10.0
(21,9%, 21% и 20%), док је учешће
петочланих и домаћинства са више од 6
5.0
чланова знатно мање (7% и 5,8%)
0.0
општ ина БОР
град Бор
Брест овац
ост ала насеља
(Графикон 5). У Бору је учешће двочланих и
једночлан двочлана т рочлана чет ворочлана пет очлана шест очлана 7 и више чланова
четворочланих домаћинстава изједначено
(по 24,3%), затим следе трочлана (22,5%) и
једночлана (20,4%), а у Брестовцу су најбројнија двочлана (23,8%), четворочлана и једночлана су
заступљена у скоро сличном броју (21% и 20,2%), а трочлана учествују са 17,2%. У сеоским
насељима свако четврто домаћинство је двочлано, једночлана учествују са 18,5%, трочлана са
16,7% и четворочлана 13,7%. Петочланих домаћинстава у сеоским насељима је 10,8%, Брестовцу
9,0%, а у Бору 5,8%. Већа домаћинства, која су по правилу и вишегенерацијска/вишепородична,
знатно су мање заступљена у Бору (2,8%) у односу на Брестовац (8,8%) и сеоска насеља (15,3%).
У селима са високим уделом старијег становништва, просечна величина домаћинства је
нижа, што указује на велики број старачких домаћинстава (самачких и двочланих). Највећи број
самачких домаћинстава имају села Кривељ (25%) и Танда (24%), у седам села је удео двочланих
домаћинстава преко 25%, а у два села (Топла, Танда) преко 30%
Високо учешће самачких старачких домаћинстава упућује на потребу развоја служби за
подршку и помоћ овој категорији становништва.
На подручју Oпштина (2002), нешто више од половине (53,5%) су тзв. потпуне породице
које чине брачни пар са једним или више деце, око 31% су брачни парови без деце, а свака
шеста породица је са једним родитељем и децом, од тога је мајки са децом 11,6% а очева са
децом 4,0%. У Бору одговарајући проценти су 58,2% : 24,8% : 17%, Брестовцу 51,3% : 34,5% :
14,3%, а у сеоским насељима 41,1% : 46,7% : 12,2%.
1.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА У КРЕТАЊИМА СТАНОВНИШТВА
Уопште узев, становништво на подручју Општине представља значајан потенцијал
будућег развоја (''хумани капитал''), с тим што је евидентна његова просторна диференцијација,
односно прилично изражена поларизација између централног дела општине у коме се налази
општински центар и осталог подручја Општине.
Опадање нивоа репродукције становништва, а при том све значајнија улога градског
центра у репродукцији, старење становништва (индекс старења у селима је изнад 1.5, а у
појединим изнад 2.0), развој зоне концентрације становништва у градском насељу и
депопулације у сеоским насељима, опште су тенденције које су условиле промене просторнодемографских односа на подручју Општине.
Последњих година евидентно је опадање природне компоненте обнављања
становништва (смањење стопе наталитета и фертилитета и повећање стопе морталитета), али
она још увек има позитивну вредност у граду. Свакако да је ова, интензивна транзиција
природног обнављања становништва и јака миграција, односно интензивнија емиграција у
последњем међупописном периоду, резултирала интензивирањем процеса старења
становништва и смањењем резерви радне снаге. Постојећа старосна структура становништва
града Бора представља развојни потенцијал овог подручја. Популација је релативно млада,
однос младог (0-19 година) и старог становништва (преко 60 година ) је 1,6 : 1 (индекс старења је
0,64). Потенцијал становништва се огледа и у постојању резерви радне снаге, с обзиром на
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садашњу искоришћеност (око 68%) и то нарочито у женској популацији (искоришћеност радног
потенцијала око 63%). У Брестовцу је однос младог и старог становништва 1 : 1, а постоје и
резерве радне снаге, такође, знатно веће у женској популацији (искоришћеност радног
потенцијала око 58%).
У сеоским насељима се непрекидном (вишедеценијском) емиграцијом умањивао
потенцијал становништва стечен природним обнављањем. Овакви токови донели су поремећаје
у старосној и полној структури становништва, нарочито у селима у источном, североисточном и
северном делу Општине, која имају веома ниске потенцијале младог и радно способног
становништва, и интензиван процес старења (просечна старост преко 43 године). Демографски
оквир за нову радну снагу је све мањи, тако да су веома слаби потенцијали овог контингента
становништва у највећем броју села важан лимитирајући фактор за укупан развој руралног
простора. Досељавања готово и да нема, а разлог су укупна економска ситуација и квалитет
живљења. Интересовање за живот у сеоским насељима је све мање, или уопште не постоји.
Перспектива за запошљавање у већини села не постоји или је веома слаба.
Старење становништва има неколико директних последица на карактеристике
привређивања и програме социјалне заштите.
− пропорционално смањивање контингента радно способног становништва и увећање
контингента старијих група, које ће у таквим околностима морати да продужавају свој радни
век; другим речима, ваља очекивати продужавање радне активности старијих становника, у
модалитетима прилагођеним њиховим радним, квалификационим и здравственим
способостима.
− у таквим околностима, разумно је подржавати радне програме прилагођене способностима и
интересима ове старосне групе, путем којих се обезбеђује њихова економска самосталност и
смањује потреба за заштитним програмима социјалног збрињавања и помоћи.
− промене у структури и организацији рада јавних служби у сектору здравствене и социјалне
заштите, и њихово прилагођавање специфичним потребама старих.
Сразмерно већи интензитет миграције жена из сеоских насеља и смањење
контингента фертилног женског становништва намеће ову групу као једну од најважнијих
циљних група у програмима социјалног и економског развоја сеоских насеља на подручју
Општине. Ови програми нису, нити могу бити, ограничени само на насеља на подручју Општине,
него подразумевају различите облике потпоре и координиране активности и програме на
националном, регионалном и локалном нивоу. Задржавање и побољшање положаја жена нема за
циљ само повећање наталитета, него је предуслов квалитетнијег и убрзанијег социјалног,
економског и културног развоја.
Образовна структура. Достигнути ниво писмености и школске спреме пружа увид у
расположиве потенцијале становништва одређеног образовања као носиоце развоја. Свакако да
садашња образовна структура, са око 36% грађана Општине, старијих од 15 година који имају
средње образовање (овде је обухваћено и становништво које се још увек школује) и око 9%
грађана са вишим и високом образовањем, указује на релативно низак ниво тзв. "технолошке"
писмености и спремности/способности за укључивање у савремене радне процесе, овладавање
новим знањем и побољшањем радне компетентности.
У околностима овако ниске образовне и професионалне структуре становништва за очекивати је да
надлежне власти (републичке и локалне) предузму потребне активности на организовању
образовних програма за доквалификацију, преквалификацију и, укратко, побољшање радне и
квалификационе компетентности радноактивног контингента.
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1.3. ЦИЉЕВИ
Основни циљ је одржавање популационе виталности и ублажавање негативних
тенденција пре свега у насељима у периферним подручјима Општине. Посебни циљеви
спецификовани су за поједине групе становништва и њихове интересе и потребе:
− задржавање млађих контигената становништва, нарочито у руралним подручјима, уз
побољшавање услова образовања, становања, социјалних услуга, општег квалитета
живљења и кредитно-финансијских аранжмана за развој пољопривредне производње,
туризма и предузетништва;
− побољшање услова живота млађег женског становништва и младих породица ради подстицаја
наталитета, доношењем и реализацијом специфичних програма за побољшање услова
живљења ове друштвене групе;
− побољшање образовне и квалификационе структуре становништва, са програмима
доквалификације и преквалификације, ради оспособљавања за предузетнишво и друге врсте
продуктивних активности од значаја за економски и социјални развој;
− социјално-здравствена заштита и помоћ старијим грађанима, посебно самачким и двочланим
старачким домаћинствима, уз укључивање у програме збрињавања старих.
1.4. КОНЦЕПТ - ПРОЦЕНА ПРОМЕНЕ БРОЈА СТАНОВНИШТВА
Процена промена броја становника урађена је на основу постојећих карактеристика и
потенцијала становништва и претпоставке о даљим променама демографских токова
коригованих на основу прогноза о будућем привредном и социјалном развоју за које се очекује да
ће утицати на демографски развој:
− очекивани развој комерцијалног сектора и капацитета за привлачење младог радно способног
и фертилног становништва;
− потенцијали развоја Бора као регионалног центра, и једног од стожера сарадње са суседним
државама;
− капацитета простора, потенцијали постојећег стамбеног фонда, програми стамбене изградње;
и
− постојећи капацитети и просторне могућности за унапређење социјалних услуга.
Према проценама до 2022. године (Табела 13), број становника на подручју Општине ће се
повећати на око 57.500, што у односу на 2002. (55.817) представља повећање за око 1.750
(индекс 105,6).
Посматрано по типу насеља, и даље се очекују супротне тенденције у кретању становништва у
граду и сеоским насељима. Смањење становништва ће бити присутно у сеоским насељима, а
град ће бележити популациони раст – незнатан у периоду 2002-2012., а знатно већи у периоду
2012-2022. година, када се очекују ефекти прогнозираног привредног и социјалног развоја на
пораст броја становника. У периоду до 2012. године очекује се пораст броја становника за око
1.100 становника (индекс 102,3), а у периоду 2012-2022., за око 4.750 (индекс 111,6), тако да ће у
граду живети око 45.250 становника. Такође, удео градског становништва у укупном
становништву Општине ће се повећати са 70,5% у 2002. на 78,6% у 2022.години.
Пораст броја становника до 2022. године, очекује се и у насељу Брестовац, пре свега у
приградском делу – целини у којој постоје услови за стамбену изградњу и насељавање.
Становништво овог насеља ће се повећати за око 130 становника (са 2950 у 2002. на 3090 у
2022. години).

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

78

Табела 13: Процена броја становника
Број становника
Подручје/насеље

Општина Бор
Бор
Брестовац
Бучје

Индекс промена

1981

1991

2002

2012

2022

1991/
1981

2002/
1991

2012/
2002

2022/
2012

56486

59900

55817

54500

57570

106.0

93.2

97.5

105.6

35591

40668

39387

40500

45250

114.3

96.9

102.8

111.6

2121

3140

2950

2800

3080

148.0

93.9

94.9

110.0

970

789

666

520

420

81.3

84.4

78.1

80.8

Горњане

1705

1446

1114

860

680

84.8

77.0

77.2

79.1

Д. Бела Река

1157

1049

823

670

540

90.7

78.5

81.4

80.6

Злот

4918

4280

3757

3270

2820

87.0

87.8

87.0

86.2

Кривељ

2026

1586

1316

1050

840

78.3

83.0

79.8

80.0

849

702

612

500

400

82.7

87.2

81.7

80.0

1794

1569

1331

1120

960

87.5

84.8

84.1

85.7

Оштрељ

887

798

654

550

450

90.0

82.0

84.1

81.8

Слатина

Лука
Метовница

1253

1116

921

780

640

89.1

82.5

84.7

82.1

Танда

567

442

350

250

170

78.0

79.2

71.4

68.0

Топла

211

154

100

60

30

73.0

64.9

60.0

50.0

2437

2161

1836

1570

1330

88.7

85.0

85.5

84.7

Шарбановац

Депопулација сеоског становништва присутна је од 1960-тих година прошлог века, тако да
процењена популациона динамика до 2022. представља наставак дугорочих тенденција. Наиме,
не постоје реалне могућности за преокрет у популационој динамици с обзиром на постојање
веома неповољне старосне структуре (сва села су се 2002. године налазила у стадијуму
најдубље демографске старости – просечна старост преко 43 године) и изражену биолошку
депопулацију. Ублажавање негативних тенденција и стабилизацију демографске ситуације у
сеоским насељима, могло би се очекивати пред крај периода, уколико би се кроз програме
економског и социјалног развоја створили услови за побољшање услова привређивања и општих
стандарда живљења чиме би се младо репродуктивно и радно способно становништво
мотивисало да остаје (да се не одесељава).
Број становника у сеоским насељима до 2022. године, смањи ће се на око 9.200, што у
односу на 2002. годину (13.480) представља смањење за око 4.200 становника (индекс 68,5).

2. СТАНОВАЊЕ
2.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА СТАНОВАЊА
Графикон 1. Стамбени фонд према начину коришћење (у %) - Попис 2002.
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

општ ина БОР

град Бор

настањени
напуштени
у време сезонских радова у пољопривреди

oст ала насеља

привремено ненастањени
за одмор и рекреацију

Према подацима Пописа 2002.
године, на подручју општине Бoр
евидентирано је укупно 22.371
стамбенa
јединица,
просечне
2
површине 57,7 m . На Графикону 1
дата је структура укупног стамбеног
фонда према начину коришћења.
Станови за стално становање
(настањени,
привремено
ненастањени и напуштени) чине око
91% стамбеног фонда – 20.301
стамбена јединица. Од тога је

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

79

17.787 настањених станова, тј., 79,5% стамбеног фонда. Просечна површина ове категорије
станова је 60 m2. Знатан је и број привемено ненастањених6 (2.066 тј., 9,2%) и напуштених7
станова (448 тј., 2,0%), а њихове просечне површине износе 54 m2 и 44 m2. Број стамбених
јединица које су декларисане за одмор је 1.445 (6,5%), од тога 1.129 у Брестовцу. На подручју
Општине 2002. године, евидентирано је и 569 (2,5%) станова који се користе само у време
сезонских радова у пољопривреди, од тога 202 у Брестовцу, 146 у Злоту и 67 у Доњој Белој Реци.
Истовремено, евидентирано је и 73 настањених пословних просторија (укупне површине 3.837
m2) и 148 просторија настањених из нужде (површине 3.104 m2). Обе категорије се, углавном,
налазе у општинском центру (58 и 122).
У Бору доминирају настањени станови (90%) просечне површине 57,7 m2, привремено
ненастањено је око 8%, а напуштено 1,3%.
У осталим насељима налазе се 8.165 стамбених јединица тј., 36,5% од укупног стамбеног
фонда Општине. Према начину коришћења нешто мање од две трећине (61%) је настањено,
привремено ненастањених је око 11%, напуштених око 3%, док се за одмор и рекреацију користи
17,4%, а у време сезонских радова 6,7%. Просечна површина стана је 59 m2, односно
настањених 66,2 m2. Посматрано по насељима постоје значајна одступања. У Брестовцу је
исподпросечно учешће настањених станова (38%), а нешто мање од половине (45,6%) стамбеног
фонда овог насеља чине станови за одмор и рекреацију/викендице (зона Борског језера и
Брестовачке бање). Значајно учешће викендица је и у насељима Слатина (16,2%), Метовница
(8,3%), Шарбановац (7,8%) и Злот (5,9%). Највећи проценат настањених станова је у насељима
Бучје (98,4%) и Оштрељ (93,7%), а најнижи, поред Брестовца, Доња Бела Река (58,8%),
Метовница (56%) и Слатина (60,7%). Највише привремено ненастањених и напуштених станова
је у селима Метовница (30,8%), Кривељ (26,8%) и Доња Бела Река (24,5%), а најмање у Бучју
(1,6%).
Графикон 2. Структура станова за стално становање према броју соба (у %)
– Попис 2003

Број соба у становима за стално
становање. На подручју Општине
30.0
(2002) најбројнији су двособни (33%)
25.0
и гарсоњере и једнособни станови
20.0
(28%).
Трећи по бројности су
15.0
трособни
станови
(24%).
10.0
Четворособних станова је 7,3%, док
5.0
је удео петособних и већих 5,8%, а
0.0
општина БОР
град Бор
oстала насеља
посебних соба 2% (Графикон 2).
посебне собе
гарсоњере и 1-собни
двособни
У Бору преко две трећине
трособни
четворособни
петособни
чине двособни (35,2%) и гарсоњере и
једнособни станови (33,7%), нешто више од петине трособни, проценат четворособних и већих
станова је знатно мањи, и скоро изједначен (4,6% и 4,2%), а посебних соба је 1,0%.
У осталим насељима изједначен је удео трособних и двособних станова (28,3% и 27,8%), нешто
више од петине су четворособни и петособни (13,3% и 9,3%), проценат гарсоњера и једнособних је
17,1%, а посебних соба 4,2%.
35.0

Постоји корелација између просечне стамбене површине по кориснику и структуре стамбених
јединица према броју соба. Просечна стамбена површина по кориснику у Општини је 19,3 m2, а у
граду Бору 18,9 m2. Постоје значајне разлике у површини стана по кориснику између сеоских
насеља. Најмања просечна површина по кориснику је у селима Танда (11,6 m2), Топла (13,7 m2),
Као привремено ненастањен стан пописан је стан који је у време пописа био празан због тога што је нов и још неусељен, или је
испражњен ради пресељења, адаптације, оправке и сл. и празан стан чији власник живи у другом месту, а стан не користи нити
га издаје.
7 Као напуштен стан пописан је стан који се дуже време не користи јер је напуштен, пошто се власник иселио у друго место а
стан није издао, или је власник умро, па наследници нису издали стан нити га повремено користе као породичну кућу за одмор
и рекреацију
6
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Лука (14,4 m2), Доња Бела Река
(15,7 m2) и Горњани (17,7 m2) у
којима је и највиши удео посебних
35.0
соба, гарсоњера и једнособних
30.0
станова у укупном стамбеном фонду
25.0
насеља (64,9%, 31,4%, 40,7%, 30,2%
20.0
и 26,7%) и најнижи удео
15.0
четворособних и већих станова
10.0
(2,3%,
2,9%, 5,7%, 14,3% и 9%).
5.0
Надпросечне стамбене површине по
0.0
кориснику имају села Кривељ (25,6
општ ина БОР
град Бор
ост ала насеља
m2), Оштрељ (24,6 m2), Брестовац
до 1960. године
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2002
непозна година
(23,8 m2) и Метовница (21,3 m2) у
којима је истовремено и највеће
учешће четворособних и већих станова (27,9%, 42,5%, 27,1% и 23,7%), а најниже посебних соба,
гарсоњера и једнособних (18,7%, 14,0%, 18,2% и 16,8%). У селима Злот, Слатина и Шарбановци
просечна површина стана по кориснику слична је општинском просеку (19,0 m2, 19,6 m2 и 19,8 m2),
удео посебних соба, гарсоњера и једнособних станова у укупном стамбеном фонду ових насеља је
21,3%, 17,9% и 15,0%, а четворособних и већих 19,9%, 34,8% и 27%.
Графикон 3 . Станови за стално становање према години изградње (у %)
- Попис 2002.

Старост стамбеног фонда. На подручју општине Бор половина станова за стално становање
изграђено је у периоду 1961-1970. (27,5%) и 1971-1980. (23,5%), а око две петине у периоду до
1960. (21,6%) и 1981-1990. (19,4%). Свега 3,7% станова је изграђено у периоду 1991-2002.
година, а за 4,3% непозната је година изградње (Графикон 3).
У Бору је преко половине стамбеног фонда изграђено у периоду 1961-1970. (29,3%) и 1971-1980.
(25,7%), а петина у периоду 1981-1990. Сваки шести стан (17%) изграђен је пре више од 45
година (до 1960), а свега 2,9% у периоду 1991-2002., док је за 5% станова непозната година
изградње
У осталим насељима, сваки трећи стан изграђен је пре 1960. године, нешто више од
петине (22,8%) у периоду 1961-1970., а удео станова изграђених у периоду 1971-1980. и 19811990. је изједначен (17,8% и 17,6%). Станови изграђени у периоду 1991-2002. учествују са 5,8%, а
за 2,5% станова непозната је година изградње.
У периоду 1991-2002. година изграђено је укупно 658 станова, од тога у Бору 370, а у
осталим насељима 278. Највише новоизграђених станова је у насељима Злот (84), Брестовац
(68), Шарбановац (36), Кривељ (30), Доња Бела Река (16) и Метовница (14).
Опремљеност станова. Подаци о инсталацијама односе се на опремљеност станова
инсталацијама водовода и купатилом, односно WC, али не и на повезаност на насељске или
индивидуалне прикључке (насељски водовод, сенгруп итд.). На нивоу Општине у просеку девет
од десет станова имају водоводне инсталације, а купатило преко три четвртине. У граду Бору
одговарајући проценти су 98,3% и 92,4%, а у осталим насељима 69,5% и 40,8%. У неколико
сеоских насеља тај проценат је значајно испод просека за сеоска насеља – Шарбановац (53,6 и
34,4%), Топла (57,1 и 20,0%), Лука (49,3 и 24,6%) и Метовница (53,7 и 31,9%).
2.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА СТАНОВАЊА
Стамбени фонд на подручју Општине је диференциран у погледу услова становања, а нарочито
грађевинског бонитета и инфраструктурне опремљености.
У граду је сконцентрисано око две трећине стамбеног фонда Општине, односно преко 70%
станова за стално становање. Нешто мање од половине ових станова је новијег датума (после
1970-тих година), са релативно добрим показатељима површине и опремљености инсталацијама.
Просечна површина настањених станова (60 m2) и просечна стамбена површина по кориснику
(18,9 m2) је нешто мања од просека за градска насеља у Централној Србији (62 m2и 19,9 m2).
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Трећину стамбеног фонда чине посебне собе, гарсоњере и једнособни станови, што је знатно
изнад просека за Централну Србију (око 20%).
У осталим насељима нешто више од две петине станова за стално становање изграђено
је после 1970-тих година, а трећина станова пре више од 45 година (до 1960).
Најстарији стамбени фонд, велико учешће малих стамбених јединица (посебне собе,
гарсоњере и једнособни станови), испод просечну површину стана по кориснику и опремљеност
инсталацијама (водовод и купатила) имају, осим Кривеља, села у северном и североисточном
делу Општине.
У селима у јужном делу Општине стамбени фонд је новијег датума, услови и квалитет
становања су бољи, али је опремљеност инсталацијама (водовод и купатила) незадовољавајућа.
Такође, у укупном стамбеном фонду ових насеља значајно је учешће привремено ненастањених
и напуштених станова (Шарбановац – 10%, Злот – 15,6%, Метовница – 30,8%).
2.3. ЦИЉЕВИ
Основни циљеви и задаци у области становања су:
− повећање квалитета стамбеног фонда и унапређење услова становања, нарочито у опремању
комуналном насељском инфраструктуром и побољшању хигијенско-санитарних услова;
− смањење подстандардних, а нарочито екстремно лоших услова становања;
− дефинисање стамбених рејона, услова и правила изградње, реконструкције, санације и
уређења простора; и
спровођење ригорозних мера контроле нове изградње, нарочито у погледу поштовања
успостављених стандарда квалитета изградње (и становања), односно диференцираних
стандарда и типологије становања у појединим просторним целинама.
2.4. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА СТАНОВАЊА
Развој и унапређење квалитета становања и грађене средине на подручју Општине подразумева
постизање сагласности између локалне управе, грађана и других заинтересованих актера за
побољшање квалитета живљења, подизање економске ефикасности стамбеног фонда,
стандарда стамбених објеката, њихове околине, режима одржавања и коришћења,
реконструкције и санације и сл.
У оквиру стамбене политике треба подржати програме социјалне и непрофитне стамбене
изградње за младе породице, стручњаке, сиромашније и рањиве друштвене групе. Развојна
улога социјалног становања је јачање социјалне интеграције и стабилности, то је инвестиција у
људски капитал и квалитетну радну снагу.
На градском подручју нужно је обезбедити минималне стандарде квалитета становања и
минималне стандарде за организовање услуга комплементарних са становањем (социјалне
услуге, занатске, угоститељске и сл., мање радне зоне). Стандарди садрже минималне вредности
за основне елементе комфора, као што су ниво комуналне опремљености, хигијенски стандарди,
зелене површине, грађевински бонитет итд.
Старији стамбени фонд захтева реконструкцију/обнову и санацију, а нарочито у погледу
површине и структуре (броја соба), будући да трећину стамбеног фонда чине посебне собе,
гарсоњере и једнособни станови.
Успостављање одговарајућих стандарда и норматива који би били обавезујући како за нову
градњу тако и за реконструкцију и обнову, и увођење и шира примена подстицајних услова за
реконструкцију и комунално опремање, допринеће подизању укупног квалитета грађене средине.
На основу прогноза о будућем привредном и социјалном развоју очекује се пораст
градске популације, тако да ће се повећати стамбена потражња, која се једним делом може
задовољити путем реконструкције и обнове постојећег фонда, а остатак новом изградњом.
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У сеоским насељима постоји потреба за заменом и обновом неодговарајућег и
неквалитетног стамбеног фонда. Процес обнове и реконструкције постојећег стамбеног фонда,
као и изградња нових објеката, такође, захтева утврђивање правила изградње и уређења. Ово се
нарочито односи на села у којима постоје викенд објекти (Брестовац са Брестовачком бањом и
Борским/Брестовачким језером, Злот, Шарбановац и Метовница), а категорисана су као села са
туристичким потенцијалима. Укључивање приватног смештаја у туристичку понуду подразумева
унапређење стамбеног фонда како би се обезбедио захтевани ниво квалитета у погледу
комуналне опремљености, хигијенских стандарда, уређења итд.
2.5. ПРИОРИТЕТ
У датим особеностима изграђеног стамбеног фонда и начина његовог коришћења (учешће
привремено ненастањених и напуштених станова у знатном броју насеља креће се од 10-30%), као
и оствареним условима становања на подручју Општине, приоритети су:
− санација и реконструкција, унапређење комуналне опремљености и услова становања у
изграђеном стамбеном фонду;
− дефинисање правила, услова и стандарда за нову стамбену изградњу и
− примена ригорозних мера контроле нове изградње, нарочито у погледу поштовања
успостављених минималних стандарда квалитета изградње и становања.

3. СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
3.1. ОЦЕНА СТАЊА
Основно обележје социјалног развоја у општини Бор је концентрација активности, социјалних
услуга и културних активности у граду и субстандардна опремљеност сеоских насеља.
3.1.1. Предшколска заштита деце
У општини Бор ради једна предшколска установа ''Бамби'', са шест вртића. Сви вртићи су на
градском подручју. У Бањском пољу постоји вртић, мале површине (13 m2) и полудневни припремни
разред са осморо деце, а у Брезонику (18 m2) само полудневни припремни разред са 22 деце. Не
располажемо подацима о години изградње. Објекти задовољавају комуналне стандарде (вода,
канализација, грејање, клозети). Остала четири вртића изграђена су између 1972. и 1981. године,
имају укупну површину 18.365 m2, повезана су на насељски водовод, канализацију, имају централно
грејање и пратеће просторије (клозет, кухиња, трпезарија и остало). Сви вртићи су у државној
својини. Укупан број деце у ова четири вртића је око 1.020, а према подацима из надлежне службе
36 деце је на листи чекања. Не располажемо подацима да ли постоје приватне предшколске
установе. Судећи према расположивој површини по уписаном детету у предшколским установама,
можемо судити о задовољавајућим капацитетима у овом сектору, у граду Бору.
У сеоским насељима нису евидентиране посебне предшколске установе. Припремни
разреди организовани су у оквиру школа.
У оквиру предшколске установе постоји и дечје одмаралиште ''Савача''.
Према подацима из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2021, трећина
предшколског контингента је обухваћена предшколским образовањем.
3.1.2. Oсновно образовање
У општини ради осам матичних основних школа, са 2 подручне осморазредне и 13 подручних
четвороразредних школа. Пет потпуних осморазредних школа ради у граду, а три се налазе у
сеоским насељима (Кривељ, Брестовац и Злот).
Свих пет основних школа у граду Бору раде у две смене, а школске 2007/2008. године било је око 3
400 ученика. Просечна површина школског објекта по ученику креће се од 3,5 m2 (о.ш ''Вук
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Караџић''), 5,8 m2 (о.ш. ''Душан Радовић''), 6,3 m2 (о.ш ''3 октобар''), до 7,0 m2 (о.ш. ''Свети Сава'' и
о.ш ''Бранко Радичевић'')8. Сви објекти основних школа су повезани на градски водовод и
канализацију, имају клозете у згради и централно грејање. Све школе имају и библиотеку. Четири
објекта имају у свом саставу кухињу и трпезарију (изузев о.ш ''Душан Радовић''). Све школе имају
једну или више фискултурних сала и кабинете. Неки објекти старијег датума изградње су у
међувремену адаптирани (о.ш ''Вук Караџић, изграђена 1937., адаптирана 1959. године; о.ш
''Бранко Радичевић'', изграђена 1952, адаптирана 1982. године), али су неки у дужој употреби без
адаптације (о.ш ''Свети Сава, изграђена 1952; о.ш ''Душан Радовић'', изграђена 1970; о.ш ''3
октобар'', изграђена 1979. године). Три основне школе имају и отворене спортске терене, површине
250 до 3 600 m2. У Стратешком општинском акционом плану из 2004. године, планирана је
доградња просторија основне школе ''Душан Радовић''. У Брестовцу ради осморазредна основна
школа са три истурена одељења у сеоским насељима. Налази се на працели површине 27,7 ари, а
укупна површина школе је 2246 m2. Објекат је изграђен 1955. године, а реновиран 1993. Школа
ради у једној смени, а просечна површина објекта по ученику је око 14 m2. Снабдевена је свим
комуналним инсталацијама, а користи сопствену сенгруп јаму. Има све потребне просторије
(библиотека, кухиња, кабинети), простор за предшколску наставу, али без фискултурне сале чија
изградња још није завршена (почела 1991. године). За физичке активности школа користи отворени
простор код месне заједнице.
У пет истурених одељења/нижих разреда матичних основних школа из Бора (Слатина, Оштрељ,
Доња Бела Река, Танда, Лука) учи око 130 ученика. За ученике старијих разреда (5-8) постоји
организован превоз до матичне школе у Бору. Просечна површина објеката подручних школа по
ученику износи 13,4 m2 (у селу Слатина 10,8 m2; Оштрељ 15,9 m2; Доња Бела Река 21‚2 m2; Танда
7,6 m2; Лука 13,7m2). Број ученика у подручним школама креће се од 17 у Оштрељу, 24-26 у
Доњој Белој Реци, Танди и Луци, до 38 у Слатини. Свих пет објеката ових подручних школа
повезани су на насељски водовод и канализацију, имају клозете у згради, две имају централно
грејање а три подручне школе имају локална ложишта. Такође, све подручне школе имају
трпезарију, али су без фискултурне сале, спортских терена и кабинета. Четири подручне школе
имају у свом саставу и предшколски разред. За две школе (Слатина, Доња Бела Река) немамо
податак о години изградње; школа у Оштрељу је изграђена 1997., у Танди 1985., а у селу Лука
1946. године.
У три сеоска насеља (Брестовац, Кривељ, Злот) раде три матичне основне школе са десет
истурених одељења и то: 2 подручне осморазредне (Метовница и Шарбановац) и 8 подручних
четвороразредних школа. Матичне школе су, према подацима за школску 2007/2008., имале 582
ученика, а подручне школе 290 ученика (осморазредне 217 и четвороразредне 73 ученика).
Просечна површина објекта по ученику у матичним школама (9,9 m2) и у подручним осморазредним
школама (6,5m2) је изнад просека, а нарочито у подручним четвороразредним школама (28,3 m2),
због сталног смањивања броја ученика. Број ученика у подручним одељењима је веома мали – 2 у
Кобили, 4 у Селишту, 8 у Малом Кривељу, 10 у Горњанима, 12 у Тимоку, 14 у Крушару, а највише у
Бучју 23. У пет подручних школа постоји само по једно одељење (Горњане, Тимок, Мали Кривељ,
Селиште и Кобила), а две школе имају по два одељења (Бучје, Крушар). У школи у Прекокршу
школске 2007/2008. није било уписане деце. Објекти подручних школа повезани су на насељски
водовод (изузев у насељу Шарбановац у коме се користи бунар са хидрофором), а за одвод
фекалија и отпадних вода користе се сенгруп-јаме (изузев у Злоту). Две школе немају ни сенгрупјаме (Селиште и Кобила). У четири од осам подручних четвороразредних школа не постоји клозет у
згради (М.Кривељ, Бучје, Крушар, Прекокрш). Објекти имају локална ложишта. Већина ових малих
школа имају кухињу и трпезарију, али су без библиотеке. И у овим сеоским школама организовани
су предшколски разреди (изузев у Горњанима, Селишту и Кобили), такође са мањим бројем
8 Подаци о површини објекта за школе ”Бранко Радичевић“, "Душан Радовић" и ”Станоје Миљковић“ нису поуздани, зато што се у
различитим изворима воде различити подаци.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

84

уписане деце (од троје до 36 у осморазредној школи у Злоту). Неколико подручних школа има у
свом саставу стан за учитеља, као и спортске терене. За ученике старијих разреда (5-8) у селима
Тимок, Мали Кривељ, Бучје, Горњане, Крушар, Прекокрш, Селиште и Кобила, оранизован је ђачки
превоз до матичне школе. Посматрано према години изградње, три матичне школе у сеоским
насељима су старијег датума. Школа у Брестовцу је изграђена 1867. (адаптирана/реконструисана
1990.), у Кривељу 1852., а у Злоту 1948. године. Школа у Метовници је изграђена 1957., а у
Шарбановцу 1967. године. Подручне школе у осталим сеоским насељима грађене су махом
педесетих година (Тимок 1944., Крушар 1949., Прекокрш 1957., Селиште 1954., Кобила 1954.),
школа у Горњанима је новијег датума (1985.), а знатно су старије школе у Малом Кривељу (1934.) и
Бучју (1879.).
У Бору постоји школа за децу ометену у развоју ''Видовдан'' коју похађају деца основношколског и
средњошколског узраста. Објекат је изграђен 1947. године, а реновиран 1982. Укупна површина
објекта је 1.000 m2 и налази се на истој парцели и у истом објекту са основним школама ''Бранко
Радичевић'' и ''Свети Сава''. Има фискултурну салу површине 270 m2, користи кухињу заједно са
ОШ ''Свети Сава'', површина дворишта 1200 m2. Школа ради у две смене, а школске 2007/2008.
године основну школу је похађало 108 ученика, а средњу 36 ученика. Постоје два одељења за
продужени боравак са 30-торо деце.
У Бору ради музичка школа ''Миодраг Васиљевић'' за 4-ро годишње и 6-то годишње музичко
образовање. Објекат је изграђен 1970. године и реновиран 1982. и има стандардну комуналну
опремљеност. Школа ради у две смене, да би била прилагођена обавезама деце у стандардној
основној школи. Уписано је око 180 деце.
У Бору дуже од две деценије ради и Регионални центар за рад са талентованим и надареним
ученицима (један од десет таквих центара у Србији).
Према подацима из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2012, стално
опада број деце која похађају основну школу у општини Бор. У овом документу се наводи да је
разлог томе, поред пада наталитета, и повећани апсентизам, односно напуштање школовања
пре завршене мале матуре.
У истом документу се износи процена да на подручју општине живи и око 220 деце са сметњама у
развоју, која захтевају посебну пажњу, стручну помоћ и подршку за опстанак у редовном
образовном систему. Као посебан проблем наведено је школовање деце из маргинализованих
друштвених група, али без процене броја деце. Као посебно осетљива/рањива друштвена група
поменути су Роми, којих на подручју општине има према попису из 2002. године око 1100, а
према незваничним проценама невладиних организација око 3000.
3.1.3.Средње образовање
У општини Бор раде четири средње школе. Све средње школе налазе се на подручју града. Школе
су у државном власништву. Није добијен одговор на питање да ли при школи или у граду постоји
ђачки дом/интернат за ученике који не станују у општинском центру.
Гимназија ''Бора Станковић'' изграђена је 1953 године, укупне нето површине 4081 m2. Ради у
једној смени и располаже са 11,2m2 простора по ученику. Има 10 кабинета и 10 учионица,
библиотеку, две собе за амбуланту и 13,2 ари спортских терена. У Стратешком општинском
акционом плану из 2004. године, планирана је реконструкција косог крова, санација мокрог чвора
и замена прозора у гимназији ''Бора Станковић'', као и неки мањи пројекти који ће донети
унапређење квалитета наставе (пројекат ''Учимо да би друге учили'', издавање часописа на
српском и енглеском језику, увођење разгласа и озвучења у згради).
Машинско-електротехничка школа налази се на парцели од 249,66 ари, површине 4269 m2
(нису укључене површине ходника и помоћних просторија). Има 2 учионице и 42 специјалне
наставне просторије (кабинети и радионице). Изграђена је 1953. године. Има 621 ученика. Ради у
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једној смени. Има библиотеку и три фискултурне сале са свлачионицама и справарницама. У
Стратешком општинском акционом плану из 2004. године, планирана је термичка изолација
крова и фасаде фискултурне сале на овој згради, а међу приоритетним пројектима наведено је и
опремање школске радионице и кабинета ове школе.
Техничка школа има 362 ученика, ради у једној смени. Има 10 учионица и 13 кабинета,
библиотеку, фискултурну салу и отворене спортске терене површине 6 765 m2. Објекат је
изграђен 1946. године. Део објекта издат је у најам Економско-трговинској школи која ради у две
смене. У смени у којој ради Техничка школа истовремено ради и око 120 ученика Економскотрговинске школе.
Економско-трговинска школа има 504 ученика, и ради у две смене. Не располажемо
подацима о пратећим просторијама. У Стратешком општинском акционом плану из 2004.
године, међу приоритетним пројектима наведена је изградња фискултурне сале у овој згради.
3.1.4. Високо образовање
Технички факултет у Бору има 530 студената. Ради у неколико објеката, укупне површине 6 630
m2. Готово сви објекти изграђени су пре II светског рата (објекат у улици Иве Лоле Рибара,
површине 1 700 m2; зграда ПСМ у улици ЈНА, површине 480 m2, дограђена је 1985. године; зграда
Деканата, површине 518 m2; зграда Минеролошких збирки површине 230 m2; Рударска зграда
површине 1 145 m2; зграда Библиотеке површине 505 m2; и Машинска зграда, површине 192 m2).
Металуршка зграда, површине 1860 m2, изграђена је 1967. године.
Студентски дом ''Васа Дрецун'', изграђен је 1976. године, има 161 собу, капацитет 299
корисника. Дом има студентски ресторан, салу, ТВ салу и остале садржаје.
3.1.5. Здравствена заштита
Јавни сектор у здравственој заштити у општини Бор организован је у Здравственом центру који
има две организационе јединице: Организациона јединица Дом здравља за примарне, односно
нестационарне здравствене активности, и Организациону јединицу Општа болница за
стационарну здравствену заштиту. У Стратешком плану за социјалну политику општине Бор
2008-2012, наводи се да је приватни сектор у области здравства неразвијен и да има свега две
ординације.
Посматрано према броју становника на једног лекара, у општини постоје велике разлике у
појединим областима здравствене заштите. Тако један лекар води бригу о 510 деце предшколског
узраста односно 1470 деце школског узраста. Здравствена заштита радника је релативно добро
покривена са 1250 радника на једног лекара, тај број у општој медицини је 3448 становника на
једног лекара, као и 2688 становника на једног стоматолога. На једног специјалисту у сектору
здравствене заштите жена упућено је чак 19420 жена.
Општа болница у Бору располаже са 12 засебних објеката, различитих година изградње.
Шест објеката има одељења за смештај болесника, а шест објеката су пратеће намене. У
болници ради 66 лекара, један стоматолог и 277 медицинских сестара. Болница располаже са
111 соба и 340 кревета.
Дом здравља у Бору ради у објекту површине 10 578 m2, изграђен је 1982. године. Број
запослених лекара је 98, стоматолога 26, сестара 168, као и одређени број техничара,
лабораната и осталих. Према добијеним подацима, у Бору раде и четири апотеке у државној
својини. Не располажемо подацима о приватној лекарској и апотекарској пракси. Међу
приоритетне пројекте у оквиру Стратешког општинског акционог плана наведено је и опремање
Здравственог центра у Бору.
Према подацима из општинске службе, у сеоским насељима постоје амбуланте или
здравствене станице, површине од 20 до 300m2, у објектима грађеним у периоду од 1951. до
1991. године. За шест насеља је наведено да лекар долази једном недељно (Бучје, Доња Бела
Река, Кривељ, Лука, Слатина и Танда), у једном насељу два пута недељно (Шарбановац), а за
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четири насеља није наведен податак о доласку лекара (Брестовац, Горњане, Метовница,
Оштрељ). Такође, наведено је да само у Здравственој станици у Злоту стално ради један лекар,
један стоматолог, 6 сестара и 2 техничара, а у осталим здравственим објектима четири сестре
(Горњане, Доња Бела река, Метовница, и Шарбановац) и 3 техничара9 (Лука, Оштрељ и Танда).
Будући да не постоје облици мобилних медицинских екипа нити друге форме
приближавања здравствених услуга корисницима, односно да су овакве услуге у Србији тек
спорадично развијене и више асоциране на приватни сектор, извесно је да је доступност
здравствених услуга сеоском становништву сразмерно ниска. Треба имати у виду висок удео
старачких домаћинстава у сеоским насељима, као и других осетљивих група, са повећаном
потребом за лекарским услугама, што овакав просторни распоред и доступност здравствених
служби чини још сложенијим.
У Стратешком плану за социјалну политику општине Бор 2008-2012 наведене су
недостајуће услуге у области здравствене заштите. Од услуга које захтевају одговарајуће
просторне ресурсе, али и одговарајућу просторну дистрибуцију и доступност, поменућемо
следеће: Саветовалиште за болести зависности са програмом примарне превенције, клуб(ови) за
подршку особама са сметњама у развоју, развојно саветовалиште са услугама и програмима за
особе са инвалидитетом, услуге и програми за ромску популацију, мобилни тимови за рад на
терену, нарочито са старим и угроженим у сеоским срединама, активности и услуге у области
превенције ради предупређивања потреба за болничким и институционализованим услугама–
прихватне станице и прелазне куће по завршетку болничког лечења до повратка у породицу и
др.).
3.1.6. Култура
У граду Бору раде три установе културе, у државној својини. Народна библиотека има 26
запослених, ради у наменски изграђеном објекту површине 1.113 m2 на четири нивоа, изграђеном
1972. године. Према допису из Народне библиотеке овај простор није довољан за рад ове матичне
установе. Додатни проблем је лоше одржавање и запуштеност зграде, што захтева темељну
реконструкцију свих виталних елемената. Народна библиотека има огранке у пет села: Брестовац,
Злот, Доња Бела Река, Кривељ и Метовница. Ни један од ових огранака нема наменски простор, већ
користе просторије у Месним заједницама, што изазива бројне проблеме (одржавање, трошкови
грејања, електричне енергије и тд.). Укупан простор који користи ових пет објеката је 366 m2 (од 45
m2 до 116 m2 у Д. Белој Реци), што је испод норматива за површину и услове рада библиотечких
огранака.
Музеј рударства и металургије има 22 запослених и располаже са 4 изложбена простора. Објекат
у Бору је изграђен 1970. године, површине 938 m2, садржи пословни и изложбени простор. У
Брестовачкој бањи/Бањској шуми су три изложбена простора: ''купатило Амам'', површине 30 m2,
изграђен 1837. године; дворац кнеза Александра, површине 230 m2, изграђен 1856. године; и
Милошев конак, површине 279 m2, изграђен 1837. године. За Центар за културу нисмо добили
податке. у Прилогу дати су подаци о објектима културе у Општини.
У већини сеоских насеља постоје наменски грађени објекти (1950-тих година) за потребе културе
(домови културе), који су већином у лошем стању и слабо се користе.
3.1.7. Социјална заштита
Социјална заштита у општини Бор организована је у оквиру Центра за социјални рад. Центар је
укључен у пилот пројекат ''Реформа социјалне политике Републике Србије''. Од 25 запослених у
Центру, четвртину финансира Скупштина општине, а остале Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике.

9

Није наведено да ли су сестре и техничари овде стално запослени или и они долазе повремено.
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Према подацима из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2012, у 2006.
години, регистровано је око 3000 корисника, односно око 5,5% становника општине. Корисници
породично правне заштите су из градских месних заједница, нарочито са периферије, где је
доминантно ромско становништо. Најзаступљнија старосна група су стара лица, али је евидентан
тренд пораста осталих старосних категорија, укључујући децу и омладину. Такође, стално се
повећавају захтеви за остваривање права на материјално обезбеђење, како од стране
незапослених грађана, тако и међу грађанима запосленим у друштвеним предузећима која су у
процесу приватизације и реструктурирања.
Према анкети у месним заједницама, урађеној 2005. године, од укупно 439 корисника
материјалног обезбеђења, 391 лице живи у граду Бору (89%), док се у селима налази тек сваки
десети корисник (Горњане – 7; Брестовац – 8; Доња Бела река – 9; Кривељ – 9, Злот – 7; Слатина и
Лука по два корисника; Шарбановац, Оштрељ, Метовница и Бучје по један корисник). Слична је
дистрибуција и корисника туђе неге и помоћи: у граду Бору живи 76% корисника ове врсте
социјалне подршке, а у сеоским насељима мање од четвртине (највише у Злоту – 16, у Горњану –
9; Брестовцу – 8, Доњој Белој Реци 6, Кривељу – 5, Шарбановцу – 4, Танди 3 и по двоје у
Метовници, Оштрељу, Слатини и Луки).
У мају 2005. године, у општини Бор било је укупно 880 корисника дечјег додатка. Готово сви
корисници дечјег додатка живе у граду (98,5%), а тек неколико у селима (Брестовачка бања – 3;
Доња Бела река и Злот по четворо; по једно у Кривељу и Шарбановцу).
Према евиденцији Центра за социјални рад, око 75% корисника социјалне помоћи су
ромска домаћинства.
Према наводима из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2012, у
Бору нису организоване услуге/службе/активности као што су: геронтолошки центар, прелазна
кућа са прихватном станицом, кућа за самостално становање за децу без родитељског старања,
сервиси за одрасле особе у потреби за краткорочним збрињавањем, дневни боравак за децу
ометену у менталном и физичком развоју и др.
У колективном центру Хотел Србија живе 104 лица са статусом расељених са Косова и
Метохије, а у приватном смештају налази се још око 400 избеглих и расељених лица. Према
наводима из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2012, укупан број
избегличких и расељеничких породица у општини Бор је 131, од тога 122 породице живе у граду,
а само 9 у сеоским насељима. За смештај ових породица откупљена су само два сеоска
домаћинства. Не постоје подаци о броју бескућника.
3.1.8. Активности локалне самоуправе и трећи сектор
У Бору постоји око 30 невладиних организација, удружења грађана и струковних асоцијација. Око
десетак ових организација бави се питањима социјалне заштите, маргиналним друштвеним
групама, грађанским активизмом и демократизацијом друштва. Већина невладиних организација
нема свој пословни простор, него услужно користе канцеларије и телефоне или сопствене
станове. Прибављени подаци указују да се невладин сектор у општини Бор још увек претежно
ослања на финансијску подршку међународних организација, док је интерна подршка локалне
власти и локалних актера још увек неразвијена.
3.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
Вредности које заједница у општини Бор препознаје као кључне за развој и напредак и ове
средине су заштита животне средине, виши ниво квалитета живота у Бору, останак младих,
развијена локална инфраструктура, квалитетно функционисање комуналних служби, добро
организоване и ефикасне јавне службе, смањење администрације и бирократизованог односа
према грађанима, развој алтернативних програма и подршка развоју сектора туризма,
пољопривреде, производног и услужног занатства, одговорна јавна управа, активно учествовање
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грађана у одлучивању, партнерство јавног, цивилног и комерцијалног сектора у свим областима,
улагање у стручњаке и образовање (Стартешки општински акциони план, 2004).
Значајан потенцијал за организовање активности и услуга у области социјалног развоја
су јавно земљиште и објекти у јавном власништву (државе и локалне самоуправе). У
урбанистичким плановима могуће је дефинисањем намене површина подржати интересе како
локалне самоуправе тако и укупног грађанства и организација цивилног друштва, да се јавно
земљиште и објекти у јавном власништву очувају за потребе социјалног и културног развоја
општине, односно у корист јавног добра и свих грађана.
Значајан потенцијал за квалитетније организовање услуга у области социјалних и
културних права грађана су изграђени објекти. С тог становишта би било веома важно да се
ограничи односно онемогући отуђивање односно продаја и промена намене објеката који су
намењени организовању услуга јавних служби. Локална управа може да усвоји одлуку којом се
дугорочно забрањује промена намене објеката изграђених и опредељених за организовање
услуга у области социјалних и културних права, без обзира на могућу промену својинског статуса.
Од интереса за организовање широког спектра услуга у области социјалне заштите, бриге о деце
и сл., је да се садашњи објекти месних заједница и други објекти у власништву општине и даље
задрже за те и сличне намене, а да се утврде модалитети њиховог ефикаснијег коришћења и
одржавања, давањем у закуп за организовање непрофитних активности од интереса за квалитет
свакодневног живота грађана.
Оцена из Стратешког плана за социјалну политику општине Бор 2008-2012, је да се
постојећи капацитети установа у области социјалног развоја користе нерационално и
неефикасно. Друга важна оцена је да не постоје јединствени регистри корисника, нити социјална
карта домаћинстава и становништва. С једне стране, непостојање таквих регистара онемогућава
потпуну евиденцију и дефинисање реалних потреба појединих рањивих друштвених група, а с
друге стране омогућава потенцијалне злоупотребе у коришћењу средстава за социјалну подршку.
У том документу се наводи да су расположива средства и давања из Републике, општине и
других извора (донације, пројекти) скромна и не увек довољна за опсежније акције на смањивању
сиромаштва, али да су довољна за покривање програмских активности садашњих институција. У
томе, наводи се да се финансијска средства често користе ненаменски, нерационално, без
прецизних планова акција, као и да постоји дуплирање трошкова за исту или сродну сврху и
неадекватно одмеравање висине подршке у односу на сам проблем. Такође, наводи се да је
слаба сарадња јавног сектора и организација цивилног друштва, те да је ограничена само на
период трајања одобреног пројекта. Слаба је усмереност на превентивне активности и скромно
се користе различите законске могућности и инструменти за укључивање и сарадњу свих
партнера у активности социјалног развоја.
Као посебан проблем истиче се слаба обавештеност грађана о њиховим правима и
обавезама. Не постоји повратна информација грађана о ефектима пружених услуга. Ниска је
социјална култура и просвећеност грађана, а улога медија у едукацији грађана је готово
занемарљива. Нарочито су акутни проблеми одрастања младих, њихове препуштености самима
себи, изостанка смисленог усмеравања и осмишљеног провођења слободног времена, што за
последицу има све веће ширење болести зависности сиромаштва и маргинализованости младих.
Све је акутнији и проблем грађана без одговарајућих услуга и сервиса: особа са инвалидитетом,
старих, деце без родитељског старања, избеглих и расељених лица, лица са хроничним
болестима. Све више је разорених и дисфукционалних породица, чији чланови имају потребу за
подршком од стране институција у државном или цивилном сектору (непотпуне породице,
незапослени, деца без родитељског старања и сл.).
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3.3. ЦИЉЕВИ
Основни циљ организовања јавних служби у области социјалних и културних права грађана
(образовање, здравствена заштита, социјална заштита, култура и физичка култура) је да се на
релативно уједначен начин обезбеди доступност и остваривање загарантованих социјалних и
културних права грађанима.
Полазећи од корпуса људских права и докумената које је с тим у вези усвојила Република
Србија, циљеви социјалног развоја налазе се у средишту интегралног приступа у просторном
развоју заједнице и обавезан критеријум за вредновање приликом доношења планских одлука.
Оперативни циљеви за остваривање социјалног развоја су:
- Подстицање социјалног развоја путем јачања превентивних активности и услуга ради
повећања капацитета и ресурса за унапређење квалитета живота;
- остваривање обавезујућих минималних стандарда за активности из категорије обавезних
услуга од јавног интереса на целој територији општине;
- рационално коришћење и задржавање објеката и простора наменски грађених за потребе услуга
од јавног интереса (култура, образовање, здравство, социјална заштита, спорт;
- сарадња јавног и непрофитнг сектора и организација цивилног друштва, као и комерцијалног
сектора у остваривању превентивних и изабраних програма; и
- инстутуционално унапређење укупног сектора социјалног развоја
Образовање
- Основни циљ у сектору образовања је остваривање обухвата укупног контингента циљне
групе квалитетним и уједначеним обавезним образовањем и повећање доступности виших
нивоа образовања за младе из сиромашнијих друштвених слојева;
- постизање уједначених услова и квалитета обавезног образовања за укупан контингент деце
- усклађивање радног времена основних школа са радним временом родитеља;
- усклађивање образованих програма на нивоу средњег образовања са професионалним
квалификацијама потребним за развој локалне заједнице и Републике и
- развој Бора као регионалног универзитетског и научног центра.
Предшколска заштита деце
- Повећати капацитете предшколских установа, тако да сваком заинтересованом детету буде
обезбеђено место;
Здравствена заштита
- Развијање примордијалне превенције, а нарочито побољшања квалитета градског простора;
- развијање интегративне здравствене заштите, односно сарадње практичара званичне и
алтернативне медицине; и
- унапређивање права пацијената
Социјална заштита
- Јачање начела солидарности;
- ширење различитих облика подршке организацијама цивилног друштва у организовању
социјалних услуга;
- подстицање нестационарних и неинституционализованих облика социјалне заштите;
- остваривање минималних стандарда социјалних услуга на целом подручју Општине; и
- подржавање програма социјалне бриге за рањиве друштвене групе (стара изнемогла и
социјално угрожена лица, деца лишена родитељског старања, лица са додатним потребама и
др.)
Култура
- укључивање у програм Агенде 21 за културу (Уједињени градови и локалне самоуправе);
- увођење нових механизама и организационих форми културне политике и стварање
кохерентног система који ће уравнотежити приватне и јавне иницијативе и омогућити
интерсекторску сарадњу;
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- развој публике је један од стратешких приоритета, а нарочито поклањање пажње дечјој култури,
као и маргиналним групама;
- развијање и подстицање модела прилагођених особеностима и потребама локалних
заједница; и
- олакшати приступ и коришћење објеката у власништву Града/општине и подржати статус
културних активности као непрофитних.
3.4. ОПРЕДЕЉЕЊА И ПРАВИЛА
3.4.1. Социјални развој
Уклањање/минимизирање активности које отварају пут факторима ризика и ризичним стиловима
живота – девијантне форме понашања, болести зависности, криминал, односно подржавање
активности и услуга које имају позитиван учинак у социјализацији деце и младих (потпуни обухват
деце предшколским установама, целодневна настава, односно настава у једној смени са
организованим продуженим боравком деце у фази обавезног образовања, ђачки домови,
интернати и умрежена понуда приватног сектора у смештају средњошколаца и студената, дневни
боравци за старе и лица са додатним потребама, дечији клубови и различити културни и
образовни програми за младе, сарадња са родитељима и организацијама цивилног друштва у
организовању активности деце и младих и сл.).
Утврдити минималне, обавезујуће стандарде за активности из категорије обавезних
услуга од јавног интереса (предшколске установе, обавезно образовање, примарна и
превентивна здравствена заштита, дневни боравци за старе и лица са додатним потребама,
основна културна инфраструктура, инфраструктура намењена игри и окупљању деце и младих).
Онемогућити/предупредити отуђивање (продају, промену намене) објеката и грађевинског
земљшта који су наменски грађени и опредељени за објекте јавних служби.
Подстицати приватни и непрофити сектор у области социјалног развоја и унапредити
статус задужбина и фондација.
3.4.2. Образовање
Мрежу објеката основних и средњих школа посматрати као јединствену целину на нивоу
општине, а условне ''вишкове простора'' у појединим школама искористити за организовање
предшколске наставе, организовање продуженог боравка и целодневне наставе, формирање
дневних боравака за децу са додатним потребама, организовање центара континуираног учења и
преквалификације, односно доквалификације и других активности усмерених на побољшање
нивоа образовања и радне компетенције грађана.
Повећати обухват контингента средњошколским образовањем, са садашњих 65%, на
80%, а перспективно рачунати на потпуни обухват генерација 14 до 18 година средњим
образовањем, и том циљу прилагодити просторни капацитет објеката средњег образовања,
укључујући и подршку оснивању установа које повећавају гравитационо подручје средње школе и
факултета (интернати, ђачки и студентски домови, умрежена понуда приватног смештаја, кампус
системи организовања средњег и високог образовања и сл.). У складу са интенцијама у Европској
Унији рачунати са релативно брзим увођем средњег образовања као обавезног вида
образовања;
Подржати стручне потенцијале у области универзитетског образовања и научноистраживачких капацитета организовањем и давањем на коришћење/дугогодишњи закуп
расположивих објеката и парцела за универзитетске кампусе и друге погодне форме за ефикасно
организовање и функционисање активности универзитетског образовања и научног рада.
Предвидети односно резервисати простор/понуду за отварање нових високошколских установа
комерцијалног типа на Планском подручју. Недостатак простора за смештај студената решавати
партнерским односом и подстицањем (пореске олакшице и сл.) станодавцима да издају станове
студентима по повољнијим условима; и
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3.4.3. Предшколска заштита деце
Планирати нове локације за изградњу предшколских установа у зонама нове стамбене
изградње, због недовољног капацитета постојећих установа у односу на потребе, као и због
планираног повећања обухвата деце предшколским установама на 35% циљне групе; у томе,
предвидети повећање обухвата јасленог узраста на 20%, деце са тешкоћама у развоју и ромске
деце за 50%, а деце са сеоских подручја за 30%, а дугорочно за свако заинтересовано дете.
Прилагођавање просторног распореда и повећање доступности предшколских установа
подразумева: нове подручне јединице отварати при основним школама и у месним заједницама;
обезбедити услове за укључивање деце са развојним тешкоћама, уклањати просторне препреке за
кретање деце у инвалидским колицима или слабије покретне деце, обезбедити специјализовани
превоз до школе и куће и др; и смањити административне препреке и олакшати урбанистичке
услове за коришћење монтажних објеката за ове потребе.
3.4.4. Здравствена заштита
Превенција здравља путем побољшања квалитета градског простора односи се на
смањење загађености ваздуха, стимулисање физичког кретања и уклањања препрека које воде
искључивању старих, деце и особа са додатним потребама из коришћења јавних градских
простора, што се остварује проширивањем и заштитом пешачких јавних простора и зелених
површина, а нарочито значајним смањењем аутомобилског саобраћаја у централним градским
језгрима и значајном побољшању јавног саобраћаја. Примордијална превенција се такође односи
и на континуиране програме посвећене вулнерабилним групацијама становништва. То су
програми који треба, са једне стране, да мобилишу саме припаднике вулнерабилних група, а са
друге стране да подрже ту мобилизацију разним ресурсима.
3.4.5. Социјална заштита
Значајне успехе у активностима организација цивилног друштва у организовању
појединих облика социјалне подршке (пројекат сигурна кућа, заштита од насиља у породици,
дневни боравци за старе и лица са додатним потребама, кућна нега и сл.) подржати, нарочито у
обезбеђењу просторних услова (субвенционисане закупнине, и сл.). У томе, повољна могућност
је коришћење искуства и стручног кадра постојеће мреже социјалних услуга у њиховом
организовању на локалном нивоу, нарочито оних које не захтевају додатне тренинге и обуку
(дневни боравци за децу и омладину ометену у развоју; дневни боравци за старе намењени
полупокретним и непокретним, ментално очуваним особама и сл.).
Активности социјалне заштите организовати на малим гравитационим подручјима од
места становања, односно у локалним заједницама (месна заједница), укључујући и
организовање мањих смештајних капацитета за временски краткотрајне боравке (викенд и сл.) и
дневне боравке. Оставити простор за евентуалну изградњу дома за старе малог капацитета,
уколико се за таквим видом социјалног збрињавања старих укаже потреба.
3.4.6. Култура
Програми и активности културе ће имати већи степен рецепције уколико буду
препознавали специфичне потребе и особености локалних средина, што подразумева
организационе форме које ће моћи да приме разноврсне активности (нпр. мултифункционални
центри). Децентрализација се неће заснивати само на дифузији садржаја од градских ка
периферним зонама, него и на подстицању локалних иницијатива и стимулисању организовања
културних активности прилагођених потребама и интересима локалног становништва.
Важна компонента подстицања организација цивилног друштва у области културе јесте олакшан
приступ и коришћење објеката у власништву Града/општине, као неопходан услов за
организовање непрофитних активности. Подршка конверзији старих (индустријских и других) и
некоришћених објеката у просторе за културне и друге активности од значаја за локалну
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заједницу (домови омладине, "пионирски" центри, клубови за старе, спортски клубови и сл.). У
интересу Града је да понуди повољније финансијске услове за организације цивилног друштва у
области културе (и другим сродним активностима као што су образовање, социјална заштита,
спорт и сл.), непрофитне приватне организације и друге актере приликом конкурисања и
коришћења простора у власништву локалних власти за остваривање програма и пројеката у овим
областима.
3.5. ПРИОРИТЕТИ
Приоритети у области социјалног развоја су предложене мере за унапређење: предшколске
заштите деце, основног/обавезног образовања, интегративне здравствене заштите и дневних
центара социјалне заштите.
Мере које се могу предузети одмах и ништа не коштају:
- забрана организовања игара на срећу, кладионица и коцкарница на удаљености од 2 km од
основне и средње школе
- забрана продаје алкохолних пића на удаљености од 500 m од основне и средње школе

4. РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА
4.1. Оцена стања, погодности, ограничења и конфликти
4.1.1 Оцена стања
Рекреација, физичка култура и спорт у Бору развијали су се паралелно са његовим привредним
развојем, првенствено као активности друштвеног стандарда градског становништва.
Захваљујући појачаним улагањима, ове активности су достигле надпросечан ниво за градове у
Србији, посебно по изграђености физичких садржаја. Но са застојем производње у оквиру РТБ
Бор и ове активности бележе застој, као и улагање у одржавање њихових физичких садржаја.
Главни садржаји спорта и физичке културе лоцирани су у Бору, у оквиру спортског центра и
других спортских садржаја, у оквиру месних заједница, као и у оквиру средњих и осмогодишњих
школа. У садржајима спорта се, поред клубских спортских активности, одвијају и активности
рекреације, док се у садржајима школа одвијају претежно активности физичке културе. Главне
активности рекреације градског становништва Бора заступљене су у његовој непосредној
околини, првенствено на Борском језеру, у Брестовачкој Бањи и на Црном врху.
Град и још више његово ближе окружење имали би значајне потенцијале за развој рекреације,
физичке културе и спорта кад би се остварила задовољавајућа заштита квалитета животне
средине и природе, угрожених радом РТБ Бор. Физичку културу, спорт и рекреацију Бора у
највећој мери ограничава загађење ваздуха, због чега су отворени садржаји често
неупотребљиви (а у екстремним случајевима и затворени садржаји, јер не располажу уређајима
за пречишћавање загађеног спољног ваздуха). Рекреативне и спортско-рекретивне активности у
околини Бора угрожене су у мањој мери, али и њих ограничавају загађене воде, деградирано
земљиште и вегетација, као и домет загађеног ваздуха. Застојем производње РТБ смањено је
угрожавање животне средине и природе (посебно ваздуха), али су остала дуготрајна загађења
тла и вода, угрожена вегетација, деградиран предео и сл.
Активности и физички садржаји рекреације, физичке културе и спорта у Бору и околини
представљају изузетно значајне сегменте потенцијалне туристичке понуде овог простора, под
условом да се садржаји обнове, а животна средина и природа заштите од угрожавања. У том
случају, садржаји спорта и физичке културе Бора могли би да чине интегрални део понуде
градског туризма, а спортско-рекреативни садржаји у околини Бора представљали би
најзначајније сегменте понуде у простору ове дестинације.
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1. Активности и физички садржаји рекреације
Активности рекреације у Бору одвијају се углавном на отвореним теренима малих спортова,
које користе омладина и старија деца, делом у оквиру месних заједница, (претежно за кошарку и
мали фудбал) и мањим делом на теренима неких школа. Омладина и одрасли такође користе
отворене и затворене садржаје СРЦ “Младост” (пливање, куглање, тенис, кошарка, мали фудбал)
и отворене терене Стадиона малих спортова (кошарка, мали фудбал). Рекреација у зимском
периоду је знатно мањег интензитета и одвија се углавном у затвореним садржајима СРЦ
“Младост” (кошарка, мали фудбал, пливање, куглање) и делимично у салама неких школа.
Рекреативне активности у ближој околини Бора концентрисане су око Борског језера, са
ограниченим купањем и спортским риболовом (због великих осцилација нивоа воде), уз
коришћење отворених терена за фудбал, мали фудбал, кошарку и одбојку, као и са ски-школом.
Најближе Бору су здравствено-рекреативне активности Брестовачке Бање (још увек претежно
балнеолошке, без коришћења потенцијала термоминералне воде за спортско-рекреативне
активности). У даљем окружењу заступљене су рекреативне активности алпског скијања на
Црном врху (ван функције од почетка изградње центра “Јелен”) и Столу, традициналне летње
рекреативно-спортске активности на Столу, као и излетничко-планинарске активности према
даљим излетиштима. Физички садржаји рекреације на подручју ГП Бор састоје се од бројних
објеката у свим градским месним заједницама (једна фискултурна сала површине од 240 m2, 16
игралишта за мале спортове укупне површине од 8.420 m2 и два фудбалска терена површине од
10.300 m2), од објеката СPЦ “Младост”, Спортског савеза и СД “Металац” у функцији рекреације,
уз повремено коришћење сала и терена неких школа. У осталом подручју општине физички
садржаји рекреације обухватају скромније објекте у ванградским месним заједницама (5
фудбалских терена укупне површине од 26.500 m2 и 10 терена за мале спортове укупне
површине од 7.870 m2), балнеолошке објекте старог купатила и турског хамама у Брестовачкој
Бањи, купалиште са плажама и стазама за спортски риболов на Борском језеру, ски-лифт дужине
800 m са ски-стазом дужине 900 m на Црном врху, беби-лифт са ски-стазом од 150 m на Столу,
беби лифт са две кратке ски-стазе у оквиру СЦ “Савача” на Борском језеру, затворене садржаје у
склопу хотела “Језеро” на Борском језеру (базен, куглана, трим кабинет и др.), спортске терене
(1 терен за фудбал и 8 терена за мале спортове укупне површине од 20.000 m2 уз хотел “Јазеро”,
1 терен за фудбал и 10 терена малих спортова укупне површине од 11.110 m2 у оквиру СЦ
“Савача”, 1 игралиште малих спортова од 450 m2 и парк шума са шеталиштем у Бањи), полигон
за обуку алпиниста на Столу и неуређене излетничко-планинарске стазе.
2.. Активности и физички садржаји физичке културе
Активности физичке културе у Бору развијене су у свим основним и средњим школама
захваљујући солидној опремљености спортским објектима. Међутим, употребљивост отворених
терена ограничена је загађењем ваздуха. С друге стране, и отворени и затворени објекти се
недовољно користе за ваншколске спортске активности, школске и ваншколске спортске
манифестације (како за ученике, тако и за грађанство и друге кориснике). Студенти борских
факултета упражњавају активности физичке културе у оквиру СПЦ “Младост”, јер у саставу
факултета нема спортских објеката. Физички садржаји физичке културе обухватају на подручју
ГП затворене и отворене објекте 3 средње и 5 основних школа (12 сала, затворен базен и
стрељана укупне површине од око 4.700 m2 и 17 терена за мале спортове укупне површине од
10.150 m2), а на осталом подручју општине објекте основних школа у Злоту и Кривељу (2 сале
укупне површине од 1.115 m2 и 3 терена малих спортова укупне површине од 3.220 m2).
3. Активности и физички садржаји спорта
Активности спорта у Бору такође су солидно развијене, али не и довољно разноврсне. У граду
постоје два фудбалска клуба (“Бор” и “Рудар”), рукометни клуб, кошаркашки клуб, тениски клуб,
пливачки клуб, боксерски клуб, стрељачко друштво (“Металац”), планинарско-смучарско друштво,
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алпинистички клуб, ловачко друштво (“Бакар”), као и Спортски савез. Клубови имају своје објекте
или користе објекте СПЦ “Младост”, Спортског савеза и мањим делом школске спортске објекте.
Спортске активности у ближој околини Бора су у саставу хотела “Језеро”и дечијег одмаралишта
“Бамби”. Спортски терени уз хотел “Језеро” намењени су припремама фудбалера и спортиста
малих спортова, уз спортску рекреацију гостију. Терени спортског центра “Савача” намењени су
такође припремама спортиста, спортској рекреацији и спортској едукацији деце и омладине (у
фудбалу, малим спортовима и алпском скијању). У даљем окружењу Бора, од спортских
активности одвијају се само лов (на Дубашници, у Злотским шумама и другим планинским
просторима), алпинизам (на Столу) и планинарење (према Лазаревом кањону и Злотским
пећинама, Дубашници, Црном врху, Голом кршу-Столу, Великом кршу и др.). Физички садржаји
спорта на подручју ГП Бор обухватају објекте: СПЦ “Младост” (са халом и салом за мале
спортове укупне површине од 6.000 m2, са једним затвореним и 3 отворена базена укупне
површине од 15.000 m2, са затвореном кугланом површине од 320 m2 и са 7 терена за мале
спортове у Парку малих спортова укупне површине од 7.500 m2), Стадиона малих спортова
Спортског савеза са 3 игралишта укупне површине од 2.350 m2, постојећих фудбалских стадиона
ФК “Бор” и ФК “Рудар” укупне површине од 11.120 m2 (у изградњи су нови стадиони за оба
клуба), градског стрелишта СД “Металац”, уз делимично коришћење неких објеката у месним
заједницама и школама. У осталом подручју општине, физички садржаји спорта обухватају
објекте спортског центра “Савача” на Борском језеру и спортског комплекса уз хотел “Језеро” на
Борском језеру, алпско скијалиште на Црном врху, ловишта ЈП “Србијашуме” (затворено ловиште
Дубашница површине 800 hа и отворено ловиште Злотске шуме од 14.700 hа) и ловачког
друштва “Бакар” (на 67.000 ха са 1.500 регистрованих ловаца), полигон за обуку алпиниста на
Столу и планинарске стазе, уз коришћење дела рекреативних садржаја у насељима и основним
школама.
4.1.2 Неискоришћене природне и створене погодности за развој рекреације, физичке
културе и спорта
Објекти рекреације, физичке културе и спорта у Бору недовољно се користе за матичне функције
(клубови, школе, грађанство) и располажу знатном резервом за укључивање у туристичку понуду
(уз услов значајнијег подизања квалитета животне средине, обнове зеленила и сл.).
Истовремено, граду недостају разноврсније и богатије спортске манифестације.
У Брестовачкој бањи нису искоришћени ни балнеолошки ни рекреативни капацитети
расположиве термоминералне воде, као ни друге спортско-рекреативне могућности (за
шеталиште и трим стазе у парк-шуми, за терене малих спортова и др.). Термоминералне воде
Бање са постојећим капацитетом од 7-8 l/sec. и температурама до 40 степени Целзијуса (уз
изгледе да се открију нови капацитети воде) довољне су за проширење садашње бањске
функције (изградња новог купатила), као и за изградњу рекреативних садржаја (базена). Такође
нису испитани потенцијали термоминералне воде у Шарбановцу.
На Борском језеру, потенцијали за озбиљније спортско-рекреативне активности зависе од
регулисања режима коришћења језера, уз могућности прелазног компромиса (док се не изгради
нова акумулација за техничку воду), са постављањем сплавова и флексибилних прилаза за
премошћавање осцилације нивоа воде. Са регулисањем ових питања, на језеру би могли да се
развију бројни спортови на води (уз купање, спортско пливање, ватерполо, веслање, једрење,
роњење, скијање на води уз употребу електричних жичара и др.). Уз порибљавање и уређење
обалних риболовних стаза, језеро би могло да прими већи број спортских риболоваца у
рекреацији и такмичењима.
Завршетком центра на Црном врху било би формирано проширено алпско скијалиште,
нордијска и шетна стаза, спортски блок са базеном у склопу хотела и терен за мале спортове
(преко зиме клизалиште).
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Ловиште на Дубашници (у које је уведен муфлон и јелен лопатар, уз интензивирање
популације срндаћа, дивље свиње и ниске дивљачи) и Кучајским шумама не користе се на прави
начин ни у довољној мери и треба их интегрисати у комерцијалну туристичку понуду за стране и
домаће ловце. Остале ловне просторе треба обогатити фондом дивљачи и боље уредити.
На Столу постоје реалне могућности за проширење постојећег малог алпског скијалишта
(изградњом жичара и ски-стаза), као и за формирање квалитетне нордијске ски-стазе дуж
гребена Голог крша. Алпинистички полигон треба уредити и организованије користити. У оквиру
традиционалног излетишта треба уредити терене за мале спортове са неопходним пратећим
садржајима.
У кањону Лазареве реке постоје значајне могућности за организовану презентацију
Лазаревог кањона и приступачних пећина (на осигураним стазама, са водичима).
Од Бора према Брестовачкој Бањи, Борском језеру, Црном врху, Дубашници, Столу и
другим локалитетима, односно између ових локалитета, постоје услови за уређење постојећих и
формирање нових излетничких и планинарских стаза за пешаке, планинске бициклисте и јахаче
(на посебним трасама и за xипове), претежно у летњем периоду.
4.1.3 Ограничења и конфликти у развоју рекреације, физичке културе и спорта
У време пуног функционисања РТБ Бор, активности рекреације, физичке културе и спорта на
отвореном у граду биле су врло ограничене, а у одређеним периодима потпуно онемогућене. У
том погледу, бољи су услови у затвореним објектима СПЦ “Младост” и школама, али су и овде у
случајевима екстремних загађења ваздуха потребни уређаји за пречишћавање ваздуха. Даља
судбина активности на отвореном у граду условљена је начином и интензитетом рада РТБ,
односно увођењем одговарајућих мера заштите ваздуха, посебно већих површина отпорног
зеленила.
У ближем окружењу Бора ограничења за рекреацију, физичку културу и спорт су осетно мања. У
Брестовачкој Бањи, рекреација и спорт су ограничени недостатком спортско-рекреативних
објеката, посебно на бази термоминералне воде и у оквиру парк шуме. На Борском језеру,
рекреација и спорт су ограничени првенствено режимима коришћења језерске воде за потребе
РТБ. И поред удаљености, заклоњености рељефом и значајног зеленила у Бањи и око језера, до
ових простора такође допиру загађења из РТБ у пуном раду, те је и судбина ових локалитета
посредно условљена потребним заштитним мерама.
У даљем окружењу Бора, ограничења за рекреацију, физичку културу и спорт претежно су
у недовољној изграђености и опремљености садржаја. На Столу нема значајнијих садржаја,
излетничке и планинарске стазе нису уређене, интересовање за излетничким итинерерима је
мало због слабе организованости промоције и пропаганде.
4.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА РЕКРЕАЦИЈЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА
4.2.1. Посебна опредељења и циљеви
− обезбеђивање прихватљивог амбијента за рекреацију, физичку културу и спорт, пре свега
знатним побољшањем квалитета животне средине и природе;
− државно стимулисање социјалне функције рекреације, физичке културе и спорта, посебно у
области здравствене и спортске рекреације, спорта и едукације деце и омладине;
− унапређење услова за спортску рекреацију становништва, првенствено у Бору (као средини
веће урбане и велике рударско-индустријске концентрације) и његовом ближем окружењу,
обновом и комплетирањем постојећих спортско-рекреативних садржаја у граду, уређењем
постојећих и отварањем нових излетишта, изградњом нових садржаја за спортове на копну и
води, уређењем ловишта и др.;
− побољшавање услова за општу и здравствену рекреацију становништва, првенствено у
функцији превентивне здравствене заштите грађана у угроженој животној средини;
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− стимулисање услова за селекцију младих у спортским активностима, од рекреативних и
школских до врхунских, које могу да афирмишу локалну средину, регион и државу, указујући
на виталност средине и нације и чинећи главне узоре за даље спортско-рекреативне
активности младих;
− примеравање садржаја и структуре рекреације и спорта географском подручју, етноменталитету и средини, стварањем оригиналних активности и садржаја који одговарају
локалном становништву и могу представљати привлачне мотиве за домаћу и инострану
туристичку клијентелу;
− интегрално укључивање рекреације, физичке културе и спорта локалне средине у туристичку
понуду града и околине, ради рационализације понуде и зближавања локалног становништва
са туристима.
4.2.2. Посебни задаци
− радикално унапређење и обогаћивање активности рекреације, физичке културе и спорта за
потребе становника Бора, зависно од специфичних локалних услова и динамике побољшања
квалитета животне средине, по стандардима за регионалне градске центре са околином;
− комплетирање садржаја града и околине за истовремено задовољење потреба градских
становника и туриста у погледу опште, здравствене и спортске рекреације;
− формирање специјализованих спортских садржаја за ниво регионалног центра, са посебним
нагласком на затвореним и другим објектима за целогодишње коришћење;
− интегрисање активности рекреације, физичке културе и спорта у Бору и окружењу ради
ефикаснијег функционисања, укључивања у туристичку понуду, организовања спортских и
рекреативних манифестација и др.
− саобраћајно интегрисање Бора са окружењем обезбеђивањем путних веза, евентуалном
обновом старе ускоколосечне пруге (Црни врх-Бор- Зајечар), уређењем излетничких стаза и
организовањем квалитетног јавног превоза;
− адекватно рекреативно и спортско валоризовање природних вредности уже и шире околине
Бора, пре свега Брестовачке Бање и Борског језера, а затим и Црног врха, Лазаревог кањона
са Злотским пећинама, Дубашнице, Кучајских планина, Стола-Голог крша, Великог крша и др;
− обнова, комплетирање и континуално одржавање објеката у спортским центрима града и
околине, уз повећање коришћења капацитета бољом организацијом;
− обнова и комплетирање спортско-рекреативних садржаја у градским и сеоским месним
заједницама и појединачних садржаја у стамбеним блоковима и зонама (терени малих
спортова за омладину и одрасле, дечија игралишта и др.);
− обнова, комплетирање, интензивније и организованије коришћење садржаја физичке културе
у свим школским и факултетским установама - објеката намењених редовној физичкој
култури ученика и студената, посебним спортским активностима ученика и студената и
укључивању у спортско-рекреативну понуду града (изнајмљивање спољним корисницима, под
условом да су задовољене све редовне и ванредне потребе школа и факултета);
− утврђивање режима уређења, заштите и коришћења зелених површина као јавног добра од
капиталног значаја за заштиту животне средине, рекреацију, спорт и физичку културу.
4.3. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА И ПРАВИЛА РАЗВОЈА АКТИВНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ, ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТ
Основни услов за дугорочни развој рекреације, физичке културе и спорта у граду Бору је
постизање задовољавајућег квалитета животне средине. Међутим, док се не оствари (и у најгорој
солуцији: ако се не оствари) потребан квалитет животне средине, у граду треба и даље да
функционишу активности рекреације, физичке културе и спорта градског становништва. У том
случају, предност треба дати затвореним рекреативним и спортским садржајима, снабдевеним
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одговарајућим уређајима за пречишћавање ваздуха. То не значи занемаривање отворених
рекреативних и спортских садржаја у летњем периду када су загађења ваздуха толерантнија и
када зеленило заштитно делује (под условом да је формирано од врста релативно отпорних на
загађења).
Значајни рекреативни и спортски садржаји изграђени у Бору у периоду његовог пуног развоја,
данас су једним делом запуштени због застоја улагања у њихово одржавање. Такође, степен
њиховог коришћења је низак, посебно код садржаја физичке културе у школама. Зато је
приоритетан задатак обнова и модернизација готово свих затворених и отворених спортскорекреативних објеката. Паралелно с тим, треба диверзификовати рекреативне и спортске
активности у смислу увођења нових облика и дисциплина који ће анимирати више актера и
корисника, посебно у дечијој и омладинској популацији, претежно у постојећим физичким
садржајима, уз изградњу дела нових садржаја (разноврснији мали спортови, борилачки спортови,
атлетика, клизање, матичне организације спортова у природи и др.). У функцији наведених
приоритета треба радикализовати промоцију постојећих и нових спортских и рекреативних
активности организовањем већег броја разноврсних спортских и рекреативних манифестација.
Реализовањем наведених приоритета, активности и садржаји рекреације, физичке културе и
спорта у Бору постају истовремено и непосредни потенцијали туристичке понуде града.
У делу непосредног окружења Бора погодном за рекреацију и спорт, еколошка
ограничења су знатно мања него у Бору, али су могући неповољни посредни утицаји РТБ у пуној
функцији. Но, кад (или ако) се постигне задовољавајућа еколошка ситуација у Бору, рекреацију и
спорт у Брестовачке Бање и Борског језера и поготову још даљег Црног врха, треба интензивно
укључити у туристичку понуду. Изграђени садржаји рекреције и спорта у Брестовачкој Бањи, због
запуштености, захтевају значајнију обнову и модернизацију, посебно стари хамам и бањско
купатило. Капацитет термоминералне воде у Бањи није довољно искоришћен и представља
потенцијал за изградњу рекреативних аква-садржаја (затвореног пливачког базена, ђакузи
базена, дечијег базена). Спортско-рекреативни садржаји Бање такође су неразвијени, те треба
изградити универзалну салу за мале спортове, нове отворене терене за мале спортове, као и
уредити трим стазе и шеталиште у парк шуми.
Садржаји рекреације и спорта на Борском језеру такође су запуштени и треба их
обновити и модернизовати у мери која зависи од даљег доминантног начина коришћења језера.
Ако се потребе РТБ за техничком водом реше на други начин, Борско језеро би могло да добије
доминантну спортско-рекреативну намену. У том случају, на језеру би се уредиле плаже и
пунктови/терминали за спортове на води, а око језера уредиле стазе за спортски риболов.
На Црном врху треба обновити постојеће и изградити планирано алпско скијалиште (са
новом двоседежном жичаром, постојећим и новим ски-лифтом, три главне ски-стазе и везним
стазама), у концепту отвореног, јавног добра. У склопу завршетка туристичког центра треба
изградити и спортски блок хотела, планирану нордијску ски-стазу и летње излетничке стазе.
У даљем окружењу Бора практично нема већих еколошких ограничења за рекреацију и
спорт, али су и садржаји најмање развијени, те је потребна њихова значајнија изградња. На
Столу треба проширити и комплетирати започето мало алпско скијалиште (изградњом 1-2 скилифта и 2-3 ски-стазе, док би постојеће скијалиште остало у функцији ски-школе), уз уређење
нордијске ски-стазе на Голом кршу, изградњу отворених терена за мале спортове, стреличарство,
полетишта змајара и параглајдериста (са неопходним пратећим објектима у функцији скијалишта,
угоститељства, свлачионица и санитарија). У оквиру кањона Лазареве реке и Злотских пећина, уз
оспособљавање пећине Верњикица за поновну презентацију, треба уредити излетничке стазе.
Ловишта Дубашница и Кучајске шуме треба организовати за интензивније комерцијално
коришћење, а остала ловишта обновити у погледу дивљачи и боље уредити. Од Бора према
Брестовачкој Бањи, Борском језеру, Црном врху (и даље ка Кучајским планинама), Столу-Голом
кршу, Великом кршу и даље према Дели Јовану, треба уредити излетничке, излетничкопланинарске и планинарске стазе за пешаке, планинске бициклисте и јахаче (на посебним
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трасама и за xипове). Значајну могућност за рекреацију представља и обнављање старе
ускоколосечне пруге од Црног врха преко Бора према Зајечару (преко Метовнице и Гамзиградске
Бање, поред археолошкиг налазишта Ромулијана).
Оптимална организација активности и садржаја рекреације и спорта општине (физичка
култура је организована у институцујама просвете) подразумевала би: интегрални градски
спортски центар у Бору; водено-копнени спортско-рекреативни компекс у склопу језерског
туристичког центра Борско језеро; балнеолошко-рекреативни комплекс у саставу бањског центра
Брестовачка Бања; скијашки комплекс у оквиру планинског туристичког центра на Црном врху; и
пунктове - еко пункт на улазу у Лазарев кањон, спортско-рекреативни пункт Стол и ловачки пункт
Дубашница.
4.4. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА РЕКРЕАЦИЈЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА
Приоритети у развоју рекреације, физичке културе и спорта општине Бор су:
− обнова и модернизација постојећих физичких садржаја рекреације, спорта и физичке културе
у Бору (уз уградњу уређаја за пречишћавање ваздуха у затвореним објектима);
− изградња недостајућих садржаја физичке културе у Бору (сала у гимназији, сала и отворени
терени факултета);
− увођење нових спортова у постојеће физичке садржаје, организовање интензивнијег
спортског и рекреативног коришћења садржаја и установљење нових спортских
манифестација у Бору;
− обнова бањског купатила и хамама, као и изградња затвореног базена са термоминералном
водом у Брестовачкој Бањи;
− изградња отвореног терена за мале спортове (са пратећим објектима) и уређење шеталишта
и трим стазе у парк-шуми у Брестовачкој Бањи;
− обнова постојећих отворених спортских терена и изградња сплавова и флексибилних прилаза
води на Борском језеру;
− обнова и јавно активирање постојећег, као и изградња дела новог алпског скијалишта на
Црном врху;
− уређење излетничко-планинарске стазе од Бора према Црном врху (на траси старе
ускоколосечне пруге, са везним стазама из Брестовачке Бање и са Борског језера).

5. МРЕЖА НАСЕЉА И ИЗГРАЂЕНОСТ ПРОСТОРА
5.1. Оцена стања
Настанак и развој насеља на територији општине Бор условљен је различитим природним,
историјским и друштвено-економским факторима. Формирање насеља везује се за почетак
рударске активности о чему сведоче археолошки остаци насеља из античког периода(II-VI в.н.е),
на локалитетима Кривеља, Злота и Брестовачке бање.
До развоја Бора почетком XX века на територији данашње општине није постојало градско
насеље. Спонтано настала сеоска насеља у условима изолованости имала су аутохтони развој.
Раздобље рударске активности, које траје готово сто година, обележено је и развојем града
непосредно уз рудник. Данас је у њему сконцентрисано скоро 70% становништва Општине.
Развој Бора, посебно јачање његове економске улоге и функција друштвеног центра, пресудно је
утицао на кретања становништва и квалитативне промене у односима међу насељима. Ови
односи и положај појединих насеља према граду допринели су одређеној диференцијацији
насеља у општини. Рурално подручје одликује различитост у развоју, са својственим природним,
економским и културним обележјима.
Током читавог послератног периода постепено се повећава број становника у руралним
насељима, да би до 1961.године достигло око 24600 становника. Од тада започиње константно
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опадање броја становника, и за последњих 40 година смањено је за трећину. Ово се објашњава
израженим емиграционим процесима, као и традиционално ниским стопама природног
прираштаја, што је иначе особеност овог подручја. Према попису 2002.године, у 13 руралних
насеља живело је 16430 становника или мање од 30% укупног становништва.
Упоредним прегледом величинске дистрибуције насеља уочава се знатно измењена структура у
односу на 1961. годину. Пре свега видно је смањење броја насеља од 2-3000 становника и
повећање мањих величинских група, што је настављено и између два последња пописа
становништва.
Табела 14: Величинска дистрибуција руралних насеља 1961, 1991, и 2002.год.
Величинска група насеља
до 500 становника
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
преко 3000
Укупно насеља

1961.
1
2
4
3
2
1
13

Број насеља
1991.
2
3
3
2
1
0
2
13

2002.10
2
5
3
1
0
0
2
13

Овај број насеља односи се на статистички евидентирана појединачна насеља, која су
представљена заједничким топонимом, али она углавном нису јединствене просторно
функционалне целине. Стварни број насељених места је много већи, ако се узму у обзир и
засеоци, тзв. реони. Како је током периода 1961/2002.г. укупан број насеља остао непромењен,
може се прихватити да је и укупан број "реона" остао приближно исти, независно од
укрупњавања појединих села укључивањем нових делова насеља под исти назив. Ово се односи
и на неконтролисану стамбену изградњу дуж већине путева која прати изградњу и модернизацију
саобраћајница. Ово све указује да у Општини има релативно велики број насељених места, од
којих је већина дисперзована у простору.
Тежиште овог разматрања су просторни односи између насеља различитих
функционалних карактеристика, као показатељи облика функционалне организације мреже
сеоских насеља. Наиме, да би се дошло до оцене колико је мрежа сеоских насеља функционална
потребна је претходна анализа о функцијама насеља употпуњена спознајама о просторној
конфигурацији мреже.
5.1.1. Природни услови формирања насеља и типови насеља по структури
На природну предодређеност за развој насеља, у вези са могућностима насељавања,
привређивања и комуницирања посебно указују рашчлањеност рељефа, надморска висина,
експозиција, затим хидрографске, климатске и друге карактеристике простора. Природне
карактеристике заправо условљавају типове положаја насеља, комуникационе правце, начин
лоцирања објеката и дефинишу морфолошку структуру насеља.
Висинска дистрибуција становништва и насеља показује да је зона насељавања од 200 до 500 м
надморске висине. Ретки случајеви насељавања изнад ове висине условљени су другим
погодностима, као што су осунчаност или заштићеност од климатских фактора. Више од
надморске висине, на просторни размештај насеља утиче конфигурација терена.
Територија општине одликује се сложеним и разноврсним рељефом са неколико подручја
специфичних морфолошких обележја, док правог равничарског земљишта готово нема. Могућа је
рејонизација насељеног простора на три релативно хомогене просторне целине:
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Ради поређења, за 2002.г. коришћени су подаци по методологији ранијих пописа становништва (РЗС, Попис 2002.г.)
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I

Северни део општине - брдско подручје које обухвата насеља: Топла, Горњане, Бучје, Лука,
Танда. Овај простор у морфолошком смислу представља доста хомогену територијалну
целину. Са источне стране границу чини благо подбрђе и делови речних долина које
постепено прелазе у уске долине ободних падина венца Дели Јован. Са западне стране
протеже се дуж линије коју чини појас централног планинског гребена Великог и Голог крша,
Стола, и само је у југоисточном делу отворена долином Равне реке, да би се даље наставила
у средишњи појас. Овај појас је овде назначен као "брдски", да би се прецизније назначила
релативна изолованост од осталог дела Општине, коју условљава правац пружања гребена
Великог крша.

II

Средишњи део општине - простор доста аналоган подручју рударске активности и непосредног
окружења града, са насељима: Кривељ, град Бор, Брестовац, Оштрељ, Слатина, Д.Б.Река. Овај
простор представља целину више у географском, него у морфолошко-тектонском смислу, који се
отвара ка истоку и југу и територијално се инкорпорира у брежуљкасти појас.

III Јужни део - брежуљкасти појас према Тимоку, који обухвата насеља: Злот, Шарбановац,
Метовница. Карактерише га благо заталасан брежуљкасти рељеф долина притока Црног
Тимока.
Табела 15: Просторни размештај становништва по висинским зонама и нагибу терена
Насеља

Надморске висине
центар
насеља

Северни
брдски појас

Средишњи
појас

Јужни
брежуљкасти
појас

Топла
Горњане
Бучје
Лука
Танда
Кривељ
Бор г.
Брестовац
Оштрељ
Слатина
Д.Б.Река
Злот

450-500
400-450
400-450
350-400
350 - 400
320-350
400-420
300
300-330
240
240-260
260-300 (Злот
5)

Шарбановац
Метовница

220
200

реони (засеоци)
450-500
350-400-500
400-500-600(700)
500-550(600)
400-500
300-400
400-420
300-400-450
250-350
250-350
300-400-450
(300-350-Злот
1)
(400-500 -Злот 3)
(300-400 -Злот 4)
250-300-350
200-300

Претежни нагиб
терена
за
изградњу
кућишта
10-200
10-200
20-50
0-100
10-200
0-200

Број становника
1961.

2002.

247
2093
1059
1022
717
2858

100
1114
666
612
350
1316

0-50
5-100
0-5-100
5-100
0-50

2670
912
1562
1356
5538

2950
654
921
823
3757

0-5-100
0-5-100

2758
2160

1836
1331

У сeверном брдском делу насеља су потпуно разбијеног типа, са групама кућишта врло
диспергованим у простору . Ту су смештена најмања насеља Топла и Танда, а у већем насељу
међу њима, Горњанима поред општег разбијеног типа насељавања, формирају се веће стамбене
групације, које постепеном изградњом добијају карактеристике збијених спонтано насталих
делова насеља. Друга два насеља Бучје и Лука, припадају малим насељима која се
прилагoђaвају конфигурацији терена, формирајући тип друмских насеља.
Средишњи део карактеришу насеља више збијене морфолошке структуре која се
развијају у непосредној близини града, то су Брестовац, Оштрељ, Слатина, Кривељ.
Морфолошка структура и правци ширења насеља указују на карактер приградских насеља.
Нешто удаљенији положај има насеље Д.Бела Река, с тим да је по морфолошкој структури
сличан осталим насељима у овом делу.
Јужни део заузимају већа насеља Злот, Шарбановац и Метовница, која карактерише
расутост изградње по целој површини атара, са мањим групацијама различите урбане структуре,
површине коју заузимају и броју кућишта. Центри ових насеља имају структуру збијеног спонтано
насталог типа насеља.
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5.1.2. Правци насељавања становништва
Анализа праваца миграција показује да је у граду 88,4% досељеног становништва из других
подручја ван општине, односно 11,6% је становништво досељено из исте општине, што говори да
град није представљао изразито атрактивно насеље за становништво Општине. Ово обележје је
карактеристично за читав послератни период, а један од разлога је развој града као рударскоиндустријског центра који је привлачио одређени профил радне снаге, што није могло бити
обезбеђено из постојеће радне снаге са територије општине. Други разлог је свакако положај
града у мрежи насеља, који пружа повољну изохрону доступност за дневне миграције. С друге
стране, правци сталних миграција сеоског становништва усмерени су ка другим сеоским
насељима, тако да је од досељеног становништва у селима 55% са подручја борске општине.

1.Типови насеља северног дела
Општине
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2.Типови насеља средишњег дела
Општине

Злот - тип полузбијеног већег насеља
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3. Типови насеља јужног дела
Општине

Злот - тип полузбијеног већег
насеља

Слатина - тип разређено збијеног
насеља
Горњане - тип разбијеног насеља са
формираним центром села

Бучје - тип малог 'друмског' насеља

Оштрељ - тип потпуно збијеног насеља

Шарбановац - тип полуразбијеног
насеља

Доња Бела Река - тип полузбијеног
насеља
Топла - тип малог потпуно разбијеног
насеља

Метовница - тип разређеног низног
насеља
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За град Бор однос аутохтоног и досељеног становништва је скоро 50:50%, што је приближно
просеку градских насеља у Републици (48,4:51,6), као и градских насеља Борског округа (48,4:51,6).
Миграциона обележја показују мању покретљивост руралног становништва и мање учешће
досељеног у укупном становништву. Однос аутохтоног и досељеног становништва је 76,6 : 23,4%,
док је републички просек за тај однос 62,7 : 37,3%.
Табела 16: Мигрантско становништво према подручју са кога је досељено, 2002.год.

Борски округ
Градска
Остала
Бор
Градска
села
Бор г
Брестовац
Бучје
Горњане
Доња Бела Река
Злот
Кривељ
Лука
Метовница
Оштрељ
Слатина
Танда
Топла
Шарбановац

Од рођења
станује у истом
месту у укупном
броју становника
(%)
62.0
48.3
78.9
57.7
49.9
76.6
49.9
52.2
87.4
81.6
83.5
89.3
81.2
77.6
76.4
75.2
76.5
72.3
1.0
81.4

Број
досељеног
са подручја
исте општине

Број
досељеног
са других
подручја

% досељеног
у укупном
броју
становника

% досељеног
са подручја
исте општине

18512
10887
7625
4409
2290
2119
2290
801
52
75
66
133
169
71
209
76
138
56
95
178

36441
30327
6114
18843
17147
1696
17147
603
24
129
70
264
79
65
102
74
78
41
4
163

38.0
51.7
21.1
42.3
50.1
23.4
50.1
47.8
12.6
18.4
16.5
10.7
18.8
22.4
23.6
24.8
23.5
27.7
99.0
18.6

33.3
26.1
54.7
18.7
11.6
55.0
11.6
56.8
61.9
36.6
48.5
33.0
68.1
51.8
66.6
46.9
63.9
57.7
96.0
52.0

Миграциона обележја становништва се уобичајено повезују са нивоом привредне развијености,
показујући да виши ниво привредне развијености изазива и већу покретљивост становништва.
Поред овог, у случају борске општине, узроци унутаропштинских миграционих кретања могу бити
и неповољна поседовна структура и уситњеност пољопривредних поседа као и проблеми
аерозагађења у насељима око рудника.
За унутаропштинска миграциона кретања међу сеоским насељима последњих година су
изражена досељавања у Брестовац, Метовницу, Шарбановац, Кривељ, Слатину и Злот.
Становништво са територија других општина привлаче насеља Брестовац, Злот, Горњане,
Шарбановац и Метовница.
Према времену досељавања, у послератном периоду до 1960-их година највећи темпо
досељавања имала су насеља Бучје, Лука, Горњане и Танда. Од краја 1950-их година највећа
досељавања била су у град, која су до почетка 70-их година успорила и знатно ослабила у
последњем међупописном периоду. Сличан темпо досељавања имала су насеља Брестовац и
Оштрељ, који је достигао врхунац у периоду 1971-81. године. За насеља Доња Бела Река и Злот
досељавање је интензивирано од 1980-их година, а од 1990-их година досељавање је у односу
на претходне године веће и у осталим насељима: Бучје, Горњане, Кривељ, Лука, Метовница,
Слатина, Танда и Шарбановац.
Ипак се само град Бор и насеље Брестовац могу сматрати миграторним типом насеља, пошто је
око половине њиховог становништва досељено. Остала насеља представљају аутохтони тип
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насеља са преко 70% становништва које од рођења живе у истом насељу. Изузетак је насеље
Топла, које се због малог броја становника показује као изразито миграторни тип насеља.
5.1.3. Просторна организација мреже насеља
За општину Бор је карактеристично да располаже малим бројем насеља, а град заузима
централни положај у односу на територију општине, што узрокује неиздеференцирану мрежу
насеља у смислу нивоа центара. Наиме, показује се да долази до преклапања или кумулирања
различитих нивоа централитета у истом насељу. Тако општински центар често врши улогу
центра заједнице села, а и околни реони се непосредно функционално везују за њега.
Доступност појединих насеља до града је мања од 40 мин. возилом.
Насеља су углавном опремљена основним нивоом функција за задовољење
свакодневних потреба (четворогодишња школа, амбуланта, друштвени дом, трговина). Питање
степена задовољења потреба више се окреће у правцу квалитета услуга. Осим тога, град који је
опремљен да задовољи повремене потребе већег броја становништва (виши ниво централних
функција) не развија у себи
функције
које
одговарају
центрима
заједнице
села.
Рангови насеља према
просечној
удаљености од седишта
општине:
- до 10 мин. - Брестовац,
Слатина,
Оштрељ;
40 mm
- до 20 мин. - Кривељ,
30 min
Шарбановац, Д.Б.Река, Злот,
Бучје;
20 min.
- до 30 мин. - Лука, Топла,
10 min.
Метовница;
- до 40 мин. - Горњане, Танда.
Gornjane

Tanda
uk
.4
4

Topla

3
uk.2
Krivelj

Bu~je

15

uk. 20
10 O{trelj

BOR

Luka

uk.34

5
M.Krivelj

Donja
Bela
Reka

uk.1
9

Slatina

Brestovac

[abanovac

21

Zlot

7

8

17

Metovnica

Сл. 1. Просторни размештај насеља у односу на град Бор

5.1.4. Функционална структура сеоских насеља
Најзначајнија карактеристика сеоских насеља је изражени раскорак између сеоског и пољопривредног становништва. Пољопривреда као уобичајена делатност сеоског становништва у овом
случају обележје је за свега 12,3% сеоског становништва. Тек је сваки осми становник села и
пољопривредник.
Број сеоског становништва се смањио између два последња пописа за 13,7% (или за 2603
становника) а број пољопривредног становништва за 43,8% или за 2579 становника (у
претходном међупописном периоду, 1981/1991.г. број становника у селима је смањен за 9,2% или
за 1919 становника, а пољоппривредног становништва за 48% или 4861 становника). Може се
претпоставити да ће се даље повећавати квантитативна разлика између ове две категорије
становништва уколико не наступе квалитативне промене у пољопривреди као и промене у
насељима. Ове промене у селима отварају методолошко питање коришћења појма сеоског
насеља у односу на бављење пољопривредном производњом.
Од 16430 становника у селима, 2014 је пољопривредно становништво, односно 1731 су активни
пољопривредници, а од тога 1680 индивидуални пољопривредни произвођачи, што је 10% у
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укупном сеоском становништву. Ипак, од укупног броја домаћинстава у селима, са газдинством је
71.3% (ради поређења, у сеоским насељима Борског округа таквих је 74.2% домаћинстава)
Генерално се може говорити да је деаграризација по свом облику више делимична (напуштање
пољопривредног занимања и остајање на газдинству), тако да није дошло до битније
дестабилизације полне и старосне структуре сеоског становништва. Однос мушког и женског
становништва у категорији становништва 20-59 година старости, био је 51,5:48,5 у 2002.г. (за
"остала" насеља Борског округа овај однос је 51,9:48,1). Старог становништва (изнад 65 година),
има 22%, што је повољније у односу на сеоска насеља Борског округа (27,5%), али неповољно у
односу на град (10,5%).
Учешће пољопривредног становништва у укупном је погодна основа за утврђивање типологије
насеља. Упоредном анализом величине насеља и удела пољопривредног у укупном
становништву може се доћи до основног диференцирања између градског, мешовитог и сеоског
типа насеља. Показује се да је увођење типа мешовитих насеља неопходно да би се уочили
трендови трансформације посматраних насеља. Према коришћеним критеријумима, који ће се у
даљем истраживању још преиспитивати (Табела 17) издвајају се:
− градски тип насеља: Бор
− мешовити тип насеља: Злот, Брестовац, Шарбановац, Слатина, Оштрељ, Кривељ, Бучје,
Д.Б.Река
− сеоски тип насеља: Горњане, Лука, Топла, Танда.
Табела 17: Функционална типологија сеоских насеља
мање од 300-1000
300 ста- становника
новника више од мање
30%
од 30%
пољоппољ ст.
ривредно
г становн.
1 с.*
2 с.
1 м.

1000-2000
становника
мање од више од
40%
40%
пољ.ст.
пољ.ст.

2000-2999
становника
мање од више од
40%
40%
пољ.ст
пољ.ст.

2 м.

3 м.
1

3 с.

Брестовац
Бучје

1

Горњане

1

Д.Б.Река

1

Злот

1

Кривељ

1

Лука

1

Метовница

1

Оштрељ

1

Слатина

1

Танда
Топла

4 с.

3000-10000
становника
мање од висе
60%
од
пољ.ст. 60%
пољ.ст
.
5м.
5 с.

1
1

Шарбановац

1

* с- сеоска м- мешовита

Чињеница је да је ова подела доста груба и стога квантитативне показатеље треба посматрати
као илустрацију одређених тенденција и процеса у појединим насељима.
Показује се да су облици трансформације насеља разноврсни, са јаче или слабије израженим
неаграрним функцијама које одређују функционално значење ових насеља у простору. То се
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може показати упоредном анализом величине насеља и степеном социо-економске
трансформације (% пољопривредног становништва у укупном броју становника и % домаћинстава која немају пољопривредно газдинство у укупном броју домаћинстава), у релацији са %
активних непољопривредних које ради у месту становања у укупном активном које обавља
занимање. Ови показатељи би требало да означе степен функционалне самосталности
појединих насеља.
Табела 18: Обележја функционалне самосталности насеља
Учешће
пољопривредног у
укупном броју
становника

Бор г
Брестовац
Бучје
Горњане
Д. Б. Река
Злот
Кривељ
Лука
Метовница
Оштрељ
Слатина
Танда
Топла
Шарбановац

0.2
0.8
13.8
70.3
13.1
5.6
1.7
43.6
5.3
1.1
2.9
42.9
46.0
11.3

Учешће домаћинстава која немају
пољопривредно
газдинство у
укупном броју
домаћинстава
94.6
50.0
17.7
18.4
21.4
28.0
47.5
9.1
13.5
29.4
23.0
9.9
0.0
15.1

Учешће активног
непољоприв. у
укупном активном
које обавља
занимање

99.4
96.8
65.3
17.2
70.9
81.6
95.1
26.4
81.5
97.2
91.9
25.7
26.8
69.3

Учешће активног
непољопривредног
становиштва које
ради
у
месту
становања у укупном активном које
обавља занимање
97.9
48.6
12.0
2.9
41.1
18.7
69.9
5.1
11.7
16.9
9.2
4.2
5.4
13.7

Учешће активног
непољопривредног
становништва које
ради у месту становања у укупном
активном непољопривредном
становнишву
98.5
50.2
18.4
17.0
57.9
22.9
73.5
19.2
14.4
17.3
10.0
16.3
20.0
19.8

Према овим показатељима, од напред издвојених мешовитих насеља:
− јачи трансформациони процеси захватили су насеља: Брестовац, Злот, Кривељ, Оштрељ и
Слатину;
− слабији степен тансформације показује се у насељима: Бучје, Д.Б.Река, Метовница и
Шарбановац.
− типично сеоска насеља су: Горњане, Лука, Танда и Топла
Имајући у виду да су из прве групе, осим насеља Злот, сва остала приградска насеља (Кривељ,
Оштрељ, Слатина, Брестовац), њихов степен трансформисаности може се пре приписати
фактору непосредног утицаја града него заокруживању функција и достизању одређеног степена
функционалне самосталности. Тако се већи степен трансформисаности може односити само на
насеље Злот. Друга група насеља издваја се по критеријумима да је мање од трећине
становништва пољопривредно, више од половине активног становништва је у
непољопривредним делатностима и да мање од 10% домаћинстава има пољопривредно
газдинство. Изван ових критеријума сва остала насеља имају доминантни аграрни карактер и
издвојена су у трећој групи.
Значајан разлог ниске стопе активности непољопривредног становништва у сеоским
насељима је недовољна привредна развијеност, из које произлази и недовољна запосленост
становништва. Када се посматра активност укупног становништва, она је била за град 39,2%, а
код сеоских насеља 34,6%, док је активност непољопривредног становништва износила у граду
99.4%, а код сеоских насеља 68,8%.
Када се говори о непољопривредним делатностима сеоског становништва, оне се обично
везују за шумарство и саобраћај, пошто оне типично просторно 'задиру' у сеоска подручја и не
захтевају високо квалификовану радну снагу. Међутим, анализа је показала да су заступљене и
друге непољопривредне делатности сеоског становништва, што се види из следеће табеле.
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Табела 19: Структура активног непољопривредног становништва по делатностима, 2002. год.
активног % активног ста- % активног станов%
активног %
становништвa у новн. у терцијар- н. у квартарном
становништва
ним / профитним непрофитном
у примарном секундарном
сектору
занимањима
сектору
сектору
(11+..+14) ***
(6+..+10) **
(3+4+5)*
(1+2)
Борски округ
22.3
10.5
32.8
28.2
19.8
15.5
Градска
2.0
13.4
15.4
34.5
24.9
21.0
Остала
50.6
6.6
57.2
19.3
12.6
7.7
Бор
8.8
16.1
24.9
35.4
21.2
15.4
Градска
0.6
16.8
17.4
38.0
24.0
17.4
Остала
31.2
14.2
45.3
28.4
13.8
9.9
Бор г.
0.6
16.8
17.4
38.0
24.0
17.4
Брестовац
3.2
14.5
17.7
42.2
20.9
17.6
Бучје
34.7
28.1
62.8
23.6
9.1
2.5
Горњане
82.8
6.7
89.4
4.6
2.8
2.3
Д.Бела Река
29.1
9.1
38.2
41.8
10.5
7.0
Злот
18.4
15.8
34.1
32.1
18.0
11.6
Кривељ
4.9
36.6
41.4
25.6
14.9
13.6
Лука
73.6
5.8
79.3
10.5
5.1
2.7
Метовница
18.5
12.9
31.4
36.1
12.9
13.8
Оштрељ
2.8
26.4
29.2
45.5
12.4
7.9
Слатина
8.1
10.0
18.1
46.5
20.0
13.1
Танда
74.3
7.2
81.4
6.6
7.8
3.6
Топла
73.2
3.6
76.8
16.1
5.4
1.8
Шарбановац
30.7
12.7
43.4
28.1
17.6
10.1
*
3. Прерађивачка индустрија, 4. Производња и снабдевање ел.ен., гасом и водом, 5. Грађевинарство
** 6. Трговина, оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство; 7. Хотели и ресторани;
8. Саобраћај, складиштење и везе; 9.Финансијско посредовање; 10.Активности у вези с некретнинама, изнајмљивање и
пословне активности
*** 11.Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање, 12.Образовање, 13.Здравствени и социјални рад, 14.Остале
комуналне, друштвене и личне услужне активности
% активног у: % активног у:
вађење руде
пољопривреда, лов и и камена (2)
риболов (1)

Са становишта економске активности сеоских насеља, примарне делатности ангажују 45,3%
активног становништва (од чега пољопривреда 31,2%), секундарне 28,4%, а терцијарне и
квартарне 23,7%. Према економској оријентацији активног становништва, могу се условно
издвојити следеће категорије сеоских насеља:
I група - Брестовац, Слатина, Злот, Метовница, Оштрељ (преко 30% активног становништва у
секундарним и преко 20% становништва у терцијарним и квартарним делатностима);
II група - Д.Бела Река, Кривељ, Шарбановац, Бучје (преко 20% у секундарним и преко 10% у
терцијарним и квартарним делатностима); и
III група - Горњане, Лука, Танда, Топла (мање од 20% у секундарним и мање од 10% у
терцијарним и квартарним делатностима).
Ова категоризација насеља, међутим, не означава и њихову функционалну структуру,
пошто се не види који део активног становништва је запослен у самом насељу а који део су
дневни мигранти.
У сеоским насељима од привредних капацитета мања индустријска предузећа смештена
су у насељима Злот, Оштрељ, Брестовац, Метовница. Погони за експлоатацију руде и неметала
налазе се у насељима Кривељ, Д.Б.Река, Забрдје. Мали рударско-индустријски капацитети су
смештени у насељима Горњане, Доња Бела Река, Заграђе, Брестовац, Оштрељ, Метовница.
Пољопривредна предузећа су смештена у насељима Злот, Д.Б.Река, Слатина, Шарбановац,
Брестовац. Трговинска предузећа на велико регистрована су у насељима Злот, Кривељ,
Брестовац, Шарбановац и Метовница. Занатске радње су присутне у Злоту, Брестовцу,
Оштрељу, Шарбановцу и Слатини.
Удео ванпривредних делатности код активног непољопривредног становништва сеоских насеља
највећим делом се односи на запослене у образовним и здравственим установама на селима,
као и друштвеним организацијама (месне заједнице), мада су то изразито „градске" делатности.
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Збирна оцена социо-економске трансформације насеља урађена је на основу параметара:
величина насеља, кретање броја становника, коефицијент старења становништва, становништво
по изворима прихода, друштвено-економска обележја становништва, дневне миграције, радно
интензивна насеља (Таб. 20, 21). Поступак валоризације је у овом случају арбитраран и предмет
је даљих истраживања. Према овим параметрима оцена трансформације насеља показује се у
следећим ранговима.
Табела 20: Збирна оцена социо-економске трансформације насеља
Укупан број бодова
Бор г
Брестовац
Кривељ
Злот
Метовница
Шарбановац
Оштрељ
Слатина
Бучје
Д.Б.Река
Лука
Танда
Топла
Горњане
-

26
23
23
20
20
19
19
19
18
16
12
11
10
8

Оцена
врло повољнo
повољнo
задовољавајуће
задовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
незадовољавајуће
неповољнo
неповољнo
врло неповољнo
врло неповољнo
потпуно неповољнo

Категорије
I
II
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VII

>30
26-30
21-25
16-20

11-15
<11

Табела 21: Oцена социо-економске трансформације насеља
Величина
насеља

1

бод.

Кретање броја
становника

2

бод.

Коефицијент
старења
становништва
3
бод.

Становништво Друштвено-екоДневне
Радно
по изворима номска обележја миграције *** интензивна
прихода *
насеља ****
становништва **
4

бод.

5

бод.

6

бод.

7

бод.

Бор г
39387
5
97,5
3
0.623
3
0.2
5
39.1
4
0.7
1
98.5
5
Брестовац
2950
5
95,6
3
0.994
2
0.8
5
34.7
4 46.5
4
50.2
0
Бучје
666
4
84,6
1
1.795
1
13.8
4
23.9
3 50.8
5
18.4
0
Горњане
1114
1
77,0
1
2.118
1
70.3
1
14.1
2 13.4
2
17.0
0
Доња Бела
Река
823
4
79,7
1
2.137
1
13.1
4
23.3
3 27.4
3
57.9
0
Злот
3757
5
88,5
1
1.399
1
5.6
5
23.2
3 58.1
5
22.9
0
Кривељ
1316
5
84,3
1
2.131
1
1.7
5
22.5
3 23.3
3
73.5
5
Лука
612
4
88,1
1
1.908
1
43.6
2
12.7
2 18.6
2
19.2
0
Метовница
1331
5
86,0
1
1.692
1
5.3
5
20.9
3 66.3
5
14.4
0
Оштрељ
654
4
82,2
1
1.752
1
1.1
5
26.5
3 79.2
5
17.3
0
Слатина
921
4
83,5
1
1.445
1
2.9
5
25.8
3 81.9
5
10.0
0
Танда
350
3
79,5
1
1.836
1
42.9
2
12.6
2 18.6
2
16.3
0
Топла
100
1
65,4
1
2.917
1
46.0
2
15.0
2 21.4
3
20.0
0
Шарбановац
1836
5
85,9
1
1.840
1
11.3
4
23.2
3 52.7
5
19.8
0
* Удео пољопривредног у укупном броју становника (нова методологија пописа).
** Удео активног непољопривредног становништва које обавља занимање, у укупном броју становника.
***Удео активног становништва које ради изван насеља (дневни мигранти) у укупном броју активног становништва. ****Удео
активног непољопривредног становништва које ради у месту становања, у укупном активном непољопривредном
становништву.
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5.2. ПОГОДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
Према просторно-морфолошкој структури, мрежа насеља у општини је правилно организована,
са прихватљивим радијусима доступности према градском центру. Тиме се на основу размештаја
насеља може рачунати на предодређеност за висок степен интеграције општине као просторне
целине.
У функционалном смислу, међутим, мрежа насеља је потпуно неиздиференцирана и
може се говорити о моноцентричној функционалној организацији простора. Ово је разумљиво с
обзиром на снажан степен централитета који град има, затим да се ради о релативно малом
броју сеоских насеља, као и да су у већини случајева насеља непосредно/директно повезана са
градом. У условима у којима није афирмисан концепт заједнице села, град као регионални и
општински центар преузима улогу центра заједнице села иако природно не развија функције које
одговарају овом нивоу централитета. Овакви функционални односи одражавају се посебно на
ниво друштвеног стандарда и рационализацију друштвених трошкова у организацији простора
(трошкови комуницирања, трошкови улагања у сервисе, прилагођавање структурним променама).
Стање је јаче поларизовано код поделе према степену социоекономске трансформације,
где се приградска и популационо већа насеља разликују за 6-8 бодова од градског насеља, док је
за мања насеља ова разлика преко 10 бодова, а за насеља у северном брдском делу разлика се
повећава до 16 бодова. Промене демографских и економских обележја сеоских насеља су више
квантитативне природе, док се битније квалитативне промене тек назиру (образовна структура,
начин привређивања, организација начина живота на селу, итд.).
Како сеоска насеља још нису достигла степен централитета који би одговарао њиховој
социоекономској трансформацији, то се јавља као ограничење у организовању привредног и
друштвеног живота на селу, а истовремено се повећава притисак на градски простор. Новији
просторни трендови показују, ипак, да сеоска насеља добијају нове претпоставке за развој,
упоредо са заустављањем вишегодишњих миграционих токова на релацији село-град који су
били интензивни до 1990-их. Пошто у граду више није сигурно а ни изгледно запослење, а тако
ни квалитетно решавање стамбених потреба, више нема оног покретачког мотива за одлазак са
села у град. Миграциони токови се овим нису зауставили али су променили смер, што
представља нови изазов у процени перспективности насеља за развој. Успех неких руралних
региона у развијеним земљама показује да активности својствене селу нису саме по себи
баријера динамичном економском развоју и расту запослености, већ напротив развијају
релативно добру конкурентну позицију како у пољопривреди, тако и у туризму и другим
комплементарним делатностима.
Поред овога, потенцијал или ограничење сеоских насеља за развој огледа се и кроз
просторну организацију насеља, организацију начина привређивања и начина живота на селу. У
овом случају, карактеристична је физиономска различитост и својственост сеоских насеља, што
произлази из различитих фактора који су определили начин насељавања. Могу се
идентификовати следећи модалитети: насеља која су обликована под утицајем одређених
фактора концентрације (насеља око града и у близини рудника), постојање ограничавајућих
фактора за насељавање (насеља у "брдском" појасу), планско насељавање (насеља у којима су
предузимане обимне планске интервенције у насељавању), дисперзно насељавање (насеља која
су користила природне погодности за слободно формирање насеобинских групација по читавом
атару). За сваки од ових типова насељавања неопходно је селективно приступити контроли
изграђености и начина коришћења простора. Оно што се генерално може закључити је да је
интензивнијом изградњом захваћен простор приградских насеља и туристички вредних
локалитета. Затим, у јужном делу општине заузимају се највредније површине претежно
неконтролисаном градњом, која је нерационална и неодржива у дугорочном сагледавању
коришћења и организације простора. Насупрот овим просторима, мања и забаченија села у
условима постепено губе своју виталност. Као последица дугогодишње економске и социјалне
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кризе процес исељавања и депопулације је посебно видљив код ових насеља која су се нашла на
маргинама развоја друштвене заједнице. Одрживи развој ових подручја захтева подршку низа
политика социјалног и економског развоја којима ће се обезбедити њихово реактивирање и
ревитализација.
5.3. ЦИЉЕВИ
Заједнички циљеви будућег развоја насеља су:
− повећање атрактивности простора за насељавање и инвестиције и стим у вези активирање
неискоришћених ресурса,
− равномернији и усклађенији развој насеља кроз снажније функционално прожимање села и
града и смањивање разлика у квалитету живљења
− очување сеоског простора од непланске изградње и заузимања вредног пољопривредног
земљишта и стим у вези стимулисати оптимално обликовање, просторну организацију и
коришћење планираних грађевинских подручја насеља,
− циљеви развоја Бора одредићеће се детаљније у оквиру ГУП-а.
5.4. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА МРЕЖЕ НАСЕЉА И УСМЕРАВАЊА УРБАНЕ/РУРАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ
Досадашњи развој насеља у општини Бор заснивао се на повезаности са градом Бором, као
резиденцијални простор, пољопривредно залеђе или као простор у којем су се одвијале
компаративне и допунске делатности за оне у граду. И у даљем периоду укупна перспектива
развоја општине, посебно економска, везана је за судбину града Бора, те је питање његове
квалитативне урбане трансформације и кључно питање мреже насеља и других циљева развоја
општине и ширег региона. Да би се обезбедио квалитативан помак у функционисању града као
пола развоја, решења се морају тражити и у трансформацији мреже насеља и усмеравања
миграцијских токова на друге категорије насеља. У погледу функционалне насељске структуре
тежиште је на успостављању полицентричног модела просторног развоја, путем афирмације
средишњих функција у већим руралним насељима и давањем подстицаја развоја у подручјима
ретке насељености. За избор средишњих насеља узета су у обзир следећа обележја насеља:
преузимање функција од центра (секундарне и терцијарне делатности), властити привредни
простор, удео активног становништва који ради у самом насељу, просветне, културне, услужне и
друге функције, властито подручје дневних миграција.
Систем средишњих насеља који би одговорио овим захтевима и постављеним циљевима развоја
насеља чине:
* урбано средиште - општински (регионални) центар
- Бор
* центри заједнице села
- Кривељ
- Злот
- Доња Бела Река
* сеоски центри
- Метовница
- Шарбановац
- Горњани
- Лука
У функционалном смислу део шире зоне града (зону најнепосреднијег утицаја) чине приградска
насеља:
- Слатина
- Оштрељ
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- Брестовац
Насеље Кривељ, посматра се као центар заједнице села чију гравитациону зону чине насеља:
- Мали Кривељ
- Горњане
- Бучје
Насеље Злот издваја се као потенцијални развојни центар, с обзиром на већ изражен виши
степен трансформације према критеријумима средишњих насеља. У ову категорију издваја се и
насеље Доња Бела Река с обзиром на значајнију диверсификацију делатности и положај према
залеђу (насеље Лука).
Насеља која се издвајају као сеоски центри развијају функције за подручје свог атара као
и врло малих насеља у њиховом окружењу:
- Танда ( центар у Горњанима)
- Топла (центар у Луци)
Основни концепт и политика урбанизације простора мора се заснивати на принципима
равномернијег и усклађенијег развоја подручја, што подразумева подршку низа политика у
области социјалног, економског, технолошког и еколошког развоја. Основни задатак је да се
створе услови за ревитализацију, реконструкцију и обнову руралних насеља и читавих руралних
подручја. У складу са овим концептом, за усмеравање процеса трансформације сеоских насеља
имају се у виду следеће функционалне групе:
− приградска насеља која су у функционалном смислу део шире зоне града;
− насеља у којима преовлађују непољопривредне делатности, као што су она са доминантном
улогом рударства или са доминантним туристичко-бањским функцијама;
− типична долинска и котлинска села са преовлађујућом ратарском производњом
− села у брдско планинском подручју са преовлађујућом сточарском производњом
− појатарски реони као привремене или сталне насеобине
5.5. ПРИОРИТЕТИ
− побољшати саобраћајну и комуналну инфраструктуру и ниво услуга јавних служби, као први
услов унапређења квалитета живљења у свим насељима,
− вредно пољопривредно земљиште сачувати од изградње,
− за нову стамбену и другу изградњу првенствено користити делове грађевинских подручја која
су већ опремљена комуналном инфраструктуром,
− утврдити грађевинска подручја насеља у односу на постојећи и планирани број становника,
изграђеност и искоришћеност простора, обележја насеља, вредности и посебности предела,
природних и културно-историјских целина.
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III 3. РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ
1. РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА, ИНДУСТРИЈА, МСП
1.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
Развој привреде на подручју града Бора инициран је 1903., када је индустријалац Ђорђе Вајферт
започео експлоатацију руде бакра. Подручје Бора и Мајданпека спада међу најстарија рударска
подручја у Европи, где се експлоатација руде вршила и 4.500 године пре нове ере. Прва
истраживања руде бакра забележена су крајем 19.века. Рад Топионице започет је 1907., а
Флотације 1933. Интензиван процес рударско - топионичарско - индустријског развоја на подручју
борског басена започет је након II светског рата. Интензивна инвестициона активност у изградњу
рударских и индустријских објеката одвијала се у периоду од шездесетих до краја седамдесетих
година 20.века. Динамичан развој РТБ-а “Бор”, заснован на производњи и преради бакра, утицао
је на укупан друштвено - економски развој читавог подручја. Интензиван индустријски развој
условио је промене привредне структуре, промене социо- економских карактеристика
становништва, брзи раст укупне производње, друштвеног производа и запослености, уз пораст
квалитета живљења становништва Бора. Рударско - топионичарски - индустријски комплекс
постао је основни ослонац развоја града и општине Бор, који ангажује значајан део запослених.
Изградњом комплекса РТБ “Бор” измењена је привредна структура, убрзан је развој индустрије,
грађевинарства, саобраћаја, трговине и др., повећан ниво привредне развијености општине, а
град Бор постаје један од водећих рударско-индустријских центара. Водећа улога комплекса
рударства и индустрије у привредној структури Бора огледа се и према његовом уделу у
запослености (42,77%) у 2008. години. Карактер индустријализације Бора није у довољној мери
подстакао развој прерађивачког сектора и сектора услуга. Развој терцијарних делатности
(трговина, саобраћај, занатство, грађевинарство, туризам и угоститељство и др.) у досадашњем
периоду био је запостављен.
Привреду Бора карактерише монофункционална структура, обзиром на досадашњу улогу
рударства, металургије и прераде бакра и заснованост највећег дела привреде на пословању
овог комплекса. Погоршавање услова привређивања у протеклих 20 година, застаревање
технологија, цене бакра на светском тржишту, недостатак обртних средстава у комплексу РТБ-а,
спори процес реструктурирања и приватизације, проблеми недостатка средстава за отварање
нових лежишта и откривке, условили су пад физичког обима производње, значајне губитке,
вишкове запослених, раст незапослености, пад личног и општег стандарда, слабије одржавање
комуналних објеката и инфраструктуре, пад вредности некретнина, уз крупне проблеме
загађивања и девастације животне средине. Повећањем незапослености и спорим решавањем
проблема функционисања привредног гиганта РТБ-а, изостанком значајнијег замаха развоја
приватног предузетништва и других делатности, у порасту је процес исељавања становништва,
посебно младог, високостручног и висококвалификованог кадра. Због тешке привредне ситуације
у периоду након 2002.године из општине Бор одселило се око 10.000 становника или око 20%
укупног становништва.11 У структури одсељених становника доминирају лица која су добила
отпремнине као технолошки вишкови, пензионери и млади кадар .
У досадашњем развоју привреде Бора, приватни сектор привређивања (предузећа,
радње, пољопривредна газдинства) био је запостављен, због доминације друштвене и државне
својине. Релативно мала улога приватног сектора у народном дохотку привреде и запослености
на подручју Бора, и све већи проблеми у привређивању друштвеног сектора указују на значајне
развојне шансе и могућности у развоју приватног предузетништва. Развој малих и средњих
11

“Умирање Бора: на ивици велике рупе”, Време, бр.749/2006.
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предузећа је веома успорен, са претежним учешћем трговине и угоститељства.
Највећа предузећа на подручју општине Бор су из РТБ Гроуп- “РББ”, “ТИР”, као и “ФОД”,
“Станчић” д.о.о.,“Албо” Бор д.о.о.
У протеклом периоду евидентан је стални пад запослености на подручју општине Бор - у
1989. било је 23.791 радника, док је у 2008. години било 13.228 запослених од којих је 1.792 у
приватном сектору.
Табела 22: Кретање и структура запослености према делатностима и облицима својине, на дан
31.03.2008.
Подручје општине

Укупно
запослени

Учешће жена
у%

Лица која самостално
обављају делатност

Бор
Србија

13.228
2.006.047

32,45
31,58

1.792
574.466

Приватни предузетници и
лица која самостално
обављају делатност, у %
13,54
28,63

У укупној запослености на подручју Бора, према делатностима, доминирају рударство са
индустријом (42,77%), здравство (9,97%), образовање (7,21%), послови са некретнинама (6,20%),
саобраћај и везе (4,88%), трговина (4,07%), грађевинарство (3,11%), хотели и ресторани (1,43%),
док је у делатностима пољопривреде, шумарства и водопривреде ангажовано свега 0,5%
запослених.
На подручју општине Бор у јуну 2008.години има 5.541 незапослено лице. Стопа незапослености
је веома висока - изражена као однос броја незапослених и укупно запослених је 41,88% или
13,12% укупног становништва општине. Након примене Социјалног програма Владе Републике
Србије за решавање вишка запослених у систему РТБ Бор, ово предузеће је напустило неколико
хиљада радника. Ради решавања проблема незапослености и запошљавања вишкова радника,
очекује се да приватни сектор преузме водећу улогу у запошљавању. Не републичком нивоу
преузете су активности на иницирању бољег положаја привреде некада развијених општина,
међу којима су Бор, Крагујевац, Врање.
У привредној структури општине Бор у 2005.години доминантан је рударско-индустријски
комплекс са уделом вађења руда -7,5%, прерађивачке индустрије 44,3% и производње
електричне енергије, гаса и др. 9,8%, односно кумулативно 46,6%. Сектор терцијарних
делатности чини свега 30,9% народног дохотка привреде оствареног на подручју Бора, док
сектор примарних делатности (пољопривреде, шумарства, водопривреде) учествује у стварању
дохотка са 15,4%
У структури народног дохотка привреде према делатностима на подручју општине Бор,
највећи значај имају индустрија и рударство (46,6%), док остале делатности имају знатно мању
улогу: трговина (14,4%), саобраћај (12,1%), грађевинарство (8,4%), пољопривреда (15,4%),
хотели и ресторани (1,9%).
У стварању народног дохотка привреде на подручју Бора у 2005.години знатан је удео
друштвеног сектора својине (36,75%). Приватни сектор привреде (индивидуална газдинства,
приватне радње и предузећа) имају релативно ниско учешће у формирању народног дохотка
општине Бор (44,35%).
На подручју општине Бор до септембра 2008. приватизована су предузећа: ФОД,
“Боринжењеринг”, “Елнос комерц”, “Центроисток”, “Борпромет”, Штампарија “Бакар”, Фабрика
полиестер фолија, Кланица “Полет”, Угоститељско предузеће „Бор”, “Исхрана”, “Стандард”,
“Слога”, „Технопромет”, већи део Земљорадничке задруге “Слатина” у насељу Слатина. Према
подацима Агенције за приватизацију РС у поступку приватизације су Фабрика абразива,
Конфекција”Бор”.
У досадашњем периоду два пута је спровођена безуспешна тендерска продаја РТБ Бор, које
је расписала Агенција за приватизацију РС (за Рудник бакра „Бор”, Рудник бакра „Мајданпек” и
РТБ Бор - Група „Топионица и Рафинација бакра”. Новембра 2008.расписан је и трећи тендер за
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продају 67% капитала РТБ-а и докапитализацију мин.300 милиона УСД. Приватизација највећег
предузећа у Бору и округу -РТБ Бор је сложени поступак. Усвојен је Акциони план за
реструктурирање и приватизацију РТБ Бор (Влада РС, 2005.) 12. Акциони план за
реструктурирање и приватизацију РТБ Бор третирао је две групе предузећа: (1) основне
делатности (Рудници бакра, Топионица и Рафинација и холдинг РТБ Бор); (2) три зависна
предузећа (ФОД, Фабрика лак жице и “Југотехна” - данас су изван система РТБ Бор) и Институт
за бакар. Стратегију приватизације РТБ Бор кроз реструктурирање донела је Влада РС.
1.1.1. Развој рударства, металургије, индустрије и МСП
На подручју општине Бор има 26 предузећа и правних лица у делатности индустрије и рударства
и 124 приватне радње. Од укупно 5.678 радника (2008.године), 1.861 је ангажовано у делатности
вађења и прераде руда, 3.183 у прерађивачкој индустрији и 614 у делатности производње
електричне енергије, гаса и др. На подручју општине Бор доминира монофункционална
индустријска структура и поред заступљености предузећа из десетак производних грана.
Индустријску структуру карактерише доминација капитално-интензивних капацитета базног
рударско - топионичарског и индустријског сектора: производња и прерада руда бакра,
производња неметала и грађевинских материјала. У прерађивачкој индустрији заступљени су и
производња опреме и делова, металопрерада, производња пластичних продуката, абразива,
прехрамбена, графичка, дрвна индустрија, итд.
Највећа предузећа су: РТБ Бор Група, РББ Рудници бакра Бор, ТИР - Топионица и
рафинерија, Фабрика лак жице, Фабрика опреме и делова, Фабрика полиестер фолија, Фабрика
абразива, Фабрика вентила.
Бакар је изузетно тржишно коњуктурна роба стратешког значаја, са великом улогом у
привредној и индустријској инфраструктури, преносу струје, топлоте, информација. Користи се у
електро-производњи,
производњи
индустријске
опреме,
транспортних
средстава,
грађевинарству, и др.
Бакар је берзанска роба којом се тргује на основу стандарда квалитета, по прецизно
дефинисаном берзанском механизму. У светским оквирима, трговина рафинисаниом бакром
одвија се између рафинација и произвођача производа на бази прераде бакра, као и преко
робних берзи међу којима је најпознатија Лондонска берза метала (ЛБМ). Бакар је изразито
коњуктуран на тржишту, што је узроковало бројне промене у кретању цене. У периоду 1998-2002.
тржиште бакра било је у фази рецесије. Од 2006.године евидентан је нагли скок цена бакра, тако
да је до септембра 2008. достигао више од 8.000 USD/t. Овакав тренд могао би да буде изузетно
подстицајан за произвођаче бакра, укључујући и РТБ Бор, као и за привлачење потенцијалних
светских инвеститора у приватизацију овог система. Светска финансијска криза утицала је да се
цене бакра преполове у периоду IX-XI 2008. (испод 4.000 USD/t).
Вађење руде, производња и прерада бакра - РТБ Група, у реструктурирању
На подручју општине Бор обавља се експлоатација и прерада руде бакра коју врши РТБ Бор
Група. РТБ Бор је један од кључних фактора развоја у региону и општини Бор. Ово предузеће је
сложени систем који је до 2003.године обухватао 18 зависних предузећа и запошљавао око
20.300 радника (1990-тих је запошљавао 24.000 радника). Пре реструктурирања РТБ Бор у
његовом саставу на подручју Бора налазила су се следећа предузећа: (1) Рудници бакра Бор
(РББ), (2) Топионица и рафинерија (ТИР), (3) Фабрика опреме и делова (ФОД), (4) Фабрика лак
жице (ФЛЖ), (5) Фабрика вентила, (6) Фабрика фолије, (7) Фабрика абразива, (8) Институт за
бакар, (9) Заједничке службе (Дирекција). Највећи број радника запослен је у РТБ РББ, ТИР-у,
ФОД-у, ФЛЖ, Фабрици вентила, Дирекцији и Фабрици абразива.

12

Службени Гласник РС, бр.52/2005.
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Након реструктурирања и приватизације зависних предузећа, 2007. године РТБ Бор Група која се
бави вађењем и прерадом руде бакра, има 4.711 запослених у оквиру три компаније (које су
предмет приватизације) – 1 - Рудник бакра Бор (РББ) са 1.796 запослених, 2 - Рудник бакра
Мајданпек са 999 запослених (РБМ) и 3 - Топионица и Рафинација (ТИР) који имају 1.835
радника.
У оквиру РТБ Бор, налазе се и предузећа која не припадају базној делатности вађења и
прераде руде бакра, за која је предвиђено издвајање и приватизација: (1) у оквиру РББ:Рудник
“Белоречки пешчар”, Фабрика креча “Заграђе”, Погон “Истражни радови”, (2) у оквиру ТИР-а:
Прерада арматура, Фабрика соли племенитих метала, Фабрика кисеоника, Фабрика
фотохемикалија, Фабрика одливака у Жагубици.
Обим производње концентрата бакра у Флотацији “Бор” у 2004.години био је 26846 т, у
Флотацији “Велики Кривељ” 45703 т. Физички обим производње катодног бакра је око 1300-1700 т
месечно или око 20.000т годишње, из домаћих извора руде, што је 6,5 пута мање у односу на
1991.годину.
РТБ Рудници бакра Бор д.о.о. у реструктурирању
Предузеће РББ је сложено предузеће за производњу бакра и прераду полупроизвода и
финалних производа. Основна делатност предузећа РББ је вађење руда бакра којима се баве
делови РББ - Рудник бакра „Велики Кривељ”, Рудник бакра „Јама” и Рудник бакра „Церово”, као
и Флотација „Велики Кривељ”, Флотација „Бор” и Флотација „Јама – Борска река”, који се налазе у
контактном подручју града Бора. У оквиру овог предузећа налазе се капацитети за производњу
руде и концентрата бакра и племенитих метала, као и споредне делатности за производњу
неметала (комадног и хидратисаног креча и кварцног песка). Предузеће августа 2007.године
запошљава 1.796 радника у оквиру организационо-пословних целина, лоцираних у ивичном
појасу града Бора и у другим подручјима општине. Сви производи РББ пласирају се на домаћем
тржишту. Концентрат бакра користи Топионица И Рафинација Бор (ТИР).
У предузећу РББ годишње се користи индустријске воде 2.876.187 m3, пијаће воде
536.752 m3, електро-енергије 181.621.637 kwh, угља 9.181 т, мазута 161,6 т, нафте 3.508 т.
Индустријска вода се преузима из ТИР-а (2,6 милиона m3/годишње) и из водотока, а питка вода
из јавног водовода. У водотоке се испушта око 300 м3/х воде (у девијацију Борске реке око 100
m3/h и у Кривељску реку око 200 m3/h), у јавну канализацију око 243.000 m3/годишње. Остале
количине воде које се користе за технолошке потребе одводе се у акумулације, тј. јаловишта,
одакле се враћају у производни процес. Годишњи обим флотацијске јаловине у РББ-у износи 4,2
мил т, док је обим чврстог отпада 2.876 т.
РТБ Бор- Топионица и рафинација бакра
Топионица и рафинација бакра (ТИР) је највеће предузеће РТБ Бор. Основна делатност
предузећа је производња и прерада бакра, допунске делатности су услуге грејања и транспорта.
Предузеће ТИР запошљава 1.835 радника. Главни производни погони лоцирани су у Бору
(ул.Ђ.Вајферта): Топионица, Електролиза, Ливница бакра и легура бакра (одливци од бакра И
бакарних легура), Фабрика бакарне жице, Енергана (за потребе ТИР-а) и Транспорт.
Топионица бакра изграђена је 1961.године (I фаза) и 1971.године (II фаза), капацитета
600.000 т/годишње сувог концентрата. У саставу ТИР-а су три фабрике сумпорне киселине, од
којих једна ради. Електролитичка рафинација има капацитет 160.000 т бакра/годишње. У саставу
ТИР-а су фабрике прераде бакра - ливница бакра и бакарних легура и фабрика бакарне жице.
Обим производње ТИР-а је у сталном паду од 1990.године. У 2004.години прерађено је свега
12.000 т бакра или 1.000 т/месечно.
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Годишње се у ТИР-у користи око 2,5 милиона m3 воде из Борског језера. Отпадне воде се
сакупљају у јаму и након неутрализације се испуштају у збирни колектор индустријских отпадних
вода.
Комплекс прераде метала
Комплекс прераде метала, који обухвата металопрерађивачку делатност, машиноградњу
и производњу електричних машина и апарата, поред рударско-металуршког комплекса, чини
основни привредно - индустријски потенцијал подручја Бора. Највећа предузећа су- Фабрика лак
жице, Фабрика опреме и делова, Фабрика вентила за пнеуматике, као и “Албо” Бор.
Фабрика лак жице бави се производњом жичаних производа. Пре приватизације
запошљавала је 350 радника. Производни капацитети су лоцирани у Бору (ул.С.Ковачевића и
ул.Зелени булевар).
Фабрика опреме и делова је једно од приватизованих предузећа, некада у саставу РТБ
Бор, које запошљава око 900 радника.
Фабрика абразива је једно од приватизованих предузећа, раније у оквиру РТБ Бор, које се
бави конфекционирањем брусног материјала, услугама конфекционирања абразива, транспорта
и продаје. Пре приватизације запошљавала је 100 радника. Погони фабрике се налазе у Бору.
Фабрика полиестера је, као и Фабрика абразива, била једно од зависних предузећа у
оквиру РТБ Бор, која је приватизована. Фабрика се бави прерадом пластичних маса, а главни
производ је ПЕТ филм. Погони фабрике се налазе у Бору, на парцели 2 ha.
Прерада хемијских производа
У оквиру ове делатности послује приватно предузеће средње величине “Станчић”, које
запошљава око 150 радника. Предузеће производи пластичне амбалаже, алуминијумске,
пластичне и ламинатне тубе и козметику за косу и извозно је оријентисано. У овој грани је и
друштвено предузеће “Борпласт” Предузеће за производњу опреме и делова из пластичних и
осталих киселоотровних материјала, које се налази у поступку приватизације.
Комплекс прехрамбене индустрије
На подручју Бора у оквиру овог комплекса налази се неколико производно - прехрамбених
погона, од којих је највећи део на подручју града Бора - Кланица „Полет”, “Борска млекара”, 12
пекара, и др.
Грађевинарство
На подручју општине Бор грађевинарство има релативно малу улогу. У грађевинарству
послује 6 предузећа и 33 радње са 412 радника (3,11% запослених). Ова делатност учествује у
формирању народног дохотка привреде са 6,5%. Предузећа у грађевинској делатности на
подручју Бора су “Слога”, Бор (високоградња), “Стандард” Бор (грађевинске инсталације),
приватна предузећа, радње.
1.1.2. Размештај рударско-металуршких и индустријских капацитета
У просторној структури рударства и индустрије општине Бор издвајају се следећи
индустријски центри:
• Бор- индустријски центар са око 5.700 запослених у индустрији,
• Врло мали центри-сеоска насеља са производним малим предузећима- Злот, Горњане, Доња
Бела Река, Заграђе, Брестовац, Оштрељ, Метовница и др.
У рударско-металуршком комплексу на подручју општине Бор 2007.године запослено је 4.711
радника (од укупно 5.658 индустријских радника), уз изразиту концентрацију производних погона
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у граду и његовим ивичним деловима, где је запослено 3.281 лица. Рударско-металуршкоиндустријски капацитети на подручју општине Бор смештени су у неколико зона и појединачних
локалитета, површине око 1450 ha. Овај комплекс је екстензивни корисник простора, тј. захтева
велике површине локалитета за смештај. У просторној структури комплекса највећи значај у
погледу обима запослености, површина коришћеног земљишта, коришћења ресурса, имају
површински копови, одлагалишта јаловине, флотације и други локалитети у Бору са ивичним
подручјима и околним насељима. У општини Бор постоје две велике зоне рударско-индустријског
комплекса: а) Рударско-металуршка зона у ивичном делу града Бора и б) Рударско-производна
зона „Велики Кривељ” (Табела 2), као и четири привредне зоне на подручју ГУП-а Бора.
Површински копови, одлагалишта, флотације и други садржаји су основни елементи
функционалне и просторне структуре рударско-индустријског комплекса и просторне
организације на подручју града. Укупна површина изграђеног простора рударско-металуршких
објеката износи 138.707 m2. Зоне располажу значајним утврђеним експлоатационим резервама
руде бакра, изграђеним производним и инфраструктурним капацитетима, релативно добро
инфраструктурно опремљеним просторима, уз релативно добру повезаност на железницу, путеве
I и II реда.
Табела 23: Размештај рударско-металуршко-индустријског комплекса у општини Бор
Локалитет
1. РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКА ЗОНА У ИВИЧНОМ ДЕЛУ ГРАДА БОРА
2.РУДАРСКО-ПРОИЗВОДНА ЗОНА “Велики Кривељ”
3.ПОЈЕДИНАЧНИ РУДАРСКО-ИНДУСТ. ЛОКАЛИТЕТИ
3.1.Погон Заграђе
3.2. Погон Белоречки пешчар
3.3. Истражни радови (погон)
3.4. Локације објеката служби предузећа, Џаново поље
УКУПНО ОПШТИНА БОР

Бр.запослених
3.281
950
740
155
76
133
376
4.971

Површина (ha)
527,5
741,5
136,5
33,8
21,1
2,5
63,3
1.405-1.450

Извор: РТБ Бор, 2005. Служба за развој и инвестиције РББ, Бор

а) Рударско-металуршка зона у Бору (у ивичном подручју града Бора)
Рударско-металуршка зона, површине око 527,5 ha, налази се у северо-источном делу града
Бора и чини најмаркантнију просторну структуру града. У зони су лоцирани крупни рударскометалуршки капацитети РТБ Бор (Површински коп “Бор”, планири, Флотација “Бор”, Топионица и
рафинација бакра, јаловишта, радионица, индустријски круг, подземна експлоатација “Јама” са
сервисним и извозним окнима, складишта и др.). Зона располаже значајним ресурсима руде
бакра и крупним производним, топионичарским и прерађивачким капацитетима. На подручју зоне
2005.године запослено је око 3.280 радника. Највећа предузећа у зони су Топионица и
рафинација бакра (1.835 запослених) и Рудник бакра “Бор” (Површински коп “Бор”, “Јама” и
Флотација “Бор” са око 900 радника). Најстарији рударско-металуршки објекти и главни
производни погони ТИР-а лоцирани су у централном делу Бора (ул.Ђорђа Вајферта): Топионица
са електролизом (катодни бакар), Фабрике сумпорне киселине, Ливница бакра и легура бакра,
Фабрика бакарне жице, Енергана и служба транспорта. Због карактера рударско-металуршке
производње, површинских копова, одлагалишта, флотација, веома је деградирано земљиште,
воде, угрожена животна средина и околни простор.
б) Рударско-производна зона “Велики Кривељ”
Рударско-производна зона “Велики Кривељ” поклапа се са лежиштем руда бакра на подручју око
В.Кривеља. У оквиру ове зоне лоцирани су крупни производни рударски капацитети РТБ Бор Рудник бакра “Бор”, који на овом локалитету запошљавају око 950 радника. Зона захвата велику
површину - око 741,5 ha, од чега се на 380 ha простире Флотација “Велики Кривељ” (јаловишта,
бране, индустријски круг), 285 ha површински коп “Велики Кривељ” и 76,5 ha погон “Церово”
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(површински коп, планир и индустријски круг). Еколошки утицаји ове зоне на насеље Велики
Кривељ и околни простор су веома деструктивни, због чега је потребна санација животне
средине.
У оквиру подручја ГУП-а Бора постоји неколико привредних зона мешовитих делатности
производње и услуга, укупне површине 114,79 ha: (1) привредна зона на слатинском путу Р-106;
(2) привредна зона уз пут I реда М-4 Бор-Зајечар (зона индустрије на VII km); (3) зона на III km
источно од Зеленог булевара и (4) мешовита привредна зона у центу Бора - Табела 24.
Табела 24: Биланс постојећих површина за привредне намене у граду Бору
Зона
1. Привредна зона уз слатински пут Р-106
2. Привредна зона уз М-4
3. Привредна зона на III km
4. Привредна зона у централном делу града
УКУПНО

Површина у ha
28,50
55,81
19,71
10,77
114,79

Рударско-индустријски објекти погона “Белоречки пешчар” и погона “Заграђе” (производња креча)
лоцирани су у северозападном делу општине Бор и повезани саобраћајницом II реда Р-106 БорМајданпек. У сеоским насељима Злот, Брестовац, Доња Бела Река, Заграђе, Горњане, Оштрељ,
Метовница, лоцирани су поједина мала производна предузећа. У Злоту је лоцирано 2-3
предузећа (нова Фабрика за прераду дрвета-производњу столица, производња сточне хране, 3
индустријске хале површине 3.846 m2 у власништву Фабрике лак жице, које су по уговору о
пословно-техничкој сарадњи уступљене другим корисницима). У Доњој Белој Реци налази се
погон РТБ Бор за производњу пешчара који запошљава 76 радника. У Заграђу је лоциран погон
за производњу креча у саставу РТБ Бор са 155 запослених. У насељу Брестовац лоцирани су
Млекара, млин и погон за производњу освежавајућих пића. У Оштрељу се налази приватна
Кланица. У Метовници је лоцирана Млекара.
1.1.3. Закључне оцене о развоју привреде и рударско-металуршко-индустријског комплекса
Са становишта планирања простора, основне карактеристике и проблеми привреде општине Бор
су:
− Монофункционална привредна структура са изразитом доминацијом рударства и металургије
бакра, уз заостајање сектора услуга и јако загађеном животном средином;
− Капитално-интензиван карактер индустријског раста, условљен избором гранске структуре у
којој доминирају капацитети производње и прераде бакра, прераде неметала, машиноградње
и др.;
− Висок ниво индустријализације, висок ниво техничке опремљености у већем делу рударскоиндустријских капацитета, проблеми са ликвидношћу, низак степен коришћења капацитета;
− Значајан обим и стални раст незапослености и вишка запослених у постојећим производним
капацитетима, као последица реструктурирања и приватизације у рударско-металуршком
комплексу,
− Повећањем незапослености због реструктурирања РТБ Бор, отворен је процес исељавања
становништва, посебно образованог, млађег кадра. Због тешке привредне ситуације у
периоду након 2002.године из општине Бор одселило се око 10.000 лица или 20% укупног
становништва.13
− рапидан пад цена некретнина у Бору;
− Благи пораст броја малих и средњих предузећа и радњи, углавном у делатности трговине;
− Развој локационо нефлексибилних и ресурсно условљених капацитета (рударскометалуршко -индустријски комплекс, прерада неметала) са огромним обимом материјалних
13

“Умирање Бора: на ивици велике рупе”, Време, бр.749/2006.
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инпута у производњи (сировина, енергената, репроматеријала, воде, земљишта за локацију),
и великим обимом транспорта терета. То је у први план истакло проблеме редовног
снабдевања и набавки опреме, резервних делова, сировина, репроматеријала, организације
транспорта, што је утицало на укупне ефекте индустријског развоја у досадашњем периоду.
Основни индустријски капацитети и комплекси (рударско - металуршки), прехрамбена
индустрија, производња и прерада неметала и индустрија грађевинских материјала, дрвнопрерађивачка индустрија, оријентисани су на коришћење локалних ресурса (руде бакра,
пољопривредних сировина, неметала, камена, дрвета, воде и др.);
Бројни еколошки неповољни ефекти због прекомерне емисије загађујућих материја, су један
од озбиљних дугорочних проблема рударско-металуршког и индустријског развоја и развоја
града и општине Бор. Неконтролисани рад РТБ Бор, без икаквих мера заштите, довео је до
изузетно великог угрожавања водотока (Борске реке) и подземних вода, загађености
земљишта тешким металима, аерозагађености околних насеља сумпор-диоксидом, лебдећим
и таложним честицама;
Недостатак дела стручне радне снаге у постојећим рударско-индустријским капацитетима и
др;
концентрација производних снага на подручју Бора, уз изразиту концентрацију индустријског
потенцијала (запослености, дохотка индустрије и активних основних средстава);
Интензивно досељавање становништва у Бор у ранијем периоду, због створених услова за
запошљавање у рударско-индустријском комплексу;
Недовољно уважавање еколошких критеријума;
Неадекватна техничка инфраструктура, посебно у зонама веће концентрације становништва и
индустрије на подручју града Бора. На основу SWОТ анализе идентификоване су основне
предности, слабости, шансе и опасности у развоју локалне привреде Бора.

Табела 25: Предности и слабости за развој локалне економије Бора
ПРЕДНОСТИ (ЈАКЕ СТРАНЕ)
Необновљиви ресурси (руде бакра И пратећих метала,
неметали) за развој рударства, металургије,
прерађивачке индустрије
Обновљиви ресурси (пољопривредно земљиште, воде,
шуме, термоминерални извори и др.) за развој
Потенцијали за развој туризма
Производни, инфраструктурни и услужни капацитети
Традиција рударске и металуршке делатности
Високостручан и образован кадар
Мрежа научних и образовних институција (факултети,
Институт за бакар, средње школе)
Светски познат гигант и лидер у производњи и преради
бакра (РТБ Бор)
Тржишна конкурентност производње и прераде бакра и
раст цена бакра на светском тржишту
Сарадња са страним партнерима
Изграђени урбани садржаји, богат стамбени фонд,
комуналне И јавне службе
Сарадња јавног и приватног сектора (институције,
привреда, невладин сектор)
Активирање предузетничке локалне управе
Подршка државних институција развоју привреде

СЛАБОСТИ (НЕДОСТАЦИ)
Монофункционалност и детерминисаност привредне структуре,
застарела технологија
Еколошки проблеми и угроженост животне средине
Слабо развијено предузетништво и МСП
Незавршена приватизација (посебно РТБ Бор)
Недостатак појединих врста кадра и хиперпродукција кадра истог
профила
Недовољна улагања у развој нових технологија
Висока незапосленост
Неадекватна комуникациона повезаност са окружењем (путна,
железничка, телекомуникациона)
Експлоатација руда са нижим садржајем бакра (око 0,38%)
Уситњеност поседа
Слаба организованост пласмана пољопривредних производа
Недовољно одржавање инфраструктуре
Недовољно функционисање јавних служби на сеоском подручју
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Табела 26: Шансе и опасности за развој локалне економије Бора
ШАНСЕ
Интензивирање
искоришћавања
природних
ресурса (руда бакра, неметала, дрвног фонда,
термоминералних извора, природних лепота и др.)
Заинтересованост светских компанија за прераду
бакра, међународних институција за решавање
еколошких проблема (Светске банка, ЕАР и др.)
Одрживи развој будуће рударске експлоатације и
прераде бакра, везан за будуће власнике и
инвеститоре комплекса РТБ Бор
Подстицај бројним пројектима који чекају
реализацију у области привреде, инфраструктуре,
екологије
Развој МСП у свим делатностима
Активирање туристичких потенцијала и развој
туризма
Подстицај
пољопривредној
производњи
(сточарство, лековито биље, пластеници…)
Међународно регионално повезивање (стварање
еурорегиона са Бугарском и Румунијом)
Сарадња са министарствима и фондовима
Развој занатства, разних услуга
Освајање нових тржишта
Развој прерађивачких капацитета
Јачање невладиног сектора
Побољшање квалитета урбане и руралне средине

ОПАСНОСТИ
Динамика реструктурирања и приватизације, алтернативе
развоја које нису засноване на принципима одрживог развоја
Даље угрожавање животне средине због очекиваног
интензивног развоја производње и прераде бакра
Одсељавање млађег, високообразованог, становништва услед
економских проблема -од 2002. одсељено 10.000 становника
Демографско пражњење села, посебно традиција и навике у
породицама са рођењем једног детета
Недостатак менаџерског кадра
Неразвијена предузетничка култура
Недовољно коришћење производних и услужних капацитета
Пораст броја сиромашних грађана
Политичка нестабилност
Бесправна изградња
Недостатак планске и пројектне документације
Мањкавост законских прописа, споро спровођење
Необезбеђеност тржишта пољопривредних производа
Нерешени имовинско-правни односи са државом

1.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ
Географски положај општине Бор релативно је повољан. Општина је повезана путем I реда са
коридором 10 - аутопутем Е-75 Београд-Ниш преко Бољевца и Параћина и путевима са ширим
окружењем (Зајечар-Књажевац-Ниш, Жагубица-Пожаревац и Забрђе-Милошева кула).
И у наредном периоду подручје Бора представљаће окосницу територијалног развоја привреде,
посебно рударско-индустријског сектора, али и услужних делатности, због бројних развојних и
локационих предности. Основне предности су: природни ресурси (руде бакра, неметала, воде,
дрвни фонд, пољопривредно земљиште и др.), постојећи изграђени производно-рударски
капацитети, саобраћајни, смештајни и услужни капацитети, квалификована радна снага, крупна
инфраструктура која омогућава релативно добру саобраћајну повезаност и комуникације са ужим
и ширим гравитационим залеђем (посебно присуство саобраћајница I реда, железничке пруге),
расположивост локалитета повољних локационих карактеристика за смештај производних
погона, услужних садржаја, расположивост пољопривредним ресурсима, атрактиван природни
амбијент, природне вредности, културна баштина и др.
У Бору постоје изузетно повољне могућности локације производних погона индустрије, производног
занатства и других објеката у оквиру привредно-индустријске зоне, започете нове привредне зоне
према Николичеву, иницираног бизнис инкубатора за развој малих предузећа у граду Бору. Основни
локационо-развојни потенцијали/фактори од значаја за размештај малих погона индустрије и других
делатности на подручју Бора су: обиље радне снаге, али уз недостатак појединих коњуктурних
занимања (менаџери, маркетиншки стручњаци и др.), рударско-индустријска традиција Бора као
административног полифункционалног центра, иницијални замах у развоју приватног
предузетништва, уз релативно повољну локалну пословну климу, изграђени производни, пословни,
смештајни, услужни и инфраструктурни капацитети, пољопривредни производи као сировински
ресурси за развој прехрамбене индустрије, присуство саобраћајница I и II реда (путеви, железница),
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доступност и удаљених тржишта због добре саобраћајне повезаности (преко Подунавља
железничким, речним и друмским везама), утврђене резерве руда бакра, пратећих метала (злата,
сребра...), неметала - песка, креча, техничког камена и др., релативно повољни природни услови за
смештај и изградњу привредних објеката и др.
Поред расположиве, релативно обимне радне снаге релативно повољних квалификација, од
створених ресурса велики значај имају постојећи инфраструктурни објекти, објекти јавних
служби, малобројни привредни и услужни објекти и насељска/стамбена супраструктура.
Недовољна изграђеност локалних путева, доступност и лошији квалитет локалне саобраћајне
мреже и квалитетне комуналне/инфраструктурне опремљености појединих насеља, могли би да
буду ограничавајући чинилац за развој нових привредних погона и делатности. Са становишта
планирања будућег развоја постојећа ограничења могла би да битно утичу или ограниче обим и
квалитет развојно-инвестиционе активности на овом простору. Основна ограничења за развој и
локацију привредних делатности, укључујући рударство и индустрију су: недостатак инвестиција у
рударство и металургију бакра, недостатак високостручног кадра одговарајућих квалификација
(менаџерских, маркетиншких и др.), квалитетно пољопривредно земљиште, зоне изворишта
воде, зоне заштите природе, недостатак комунално опремљених и припремљених
зона/локалитета и грађевинских парцела за локацију индустрије, недостатак комуналне
инфраструктуре и комуникација у оквиру дела постојећих индустријских локалитета, потрошња
енергије, просторно-еколошка ограничења и др.
У последњих 20-ак година, због бројних ограничења и екстерних и интерних услова
привређивања, присутно је заостајање процеса запошљавања. Заостајање процеса развоја
индустријске и других делатности последица је деловања развојних и локационих фактора,
макроекономских кретања и амбијента и разних економских и других фактора. И у наредном
периоду, у конципирању стратешких решења, улога просторно-еколошких и развојних
ограничења захтеваће уважавање.

1.3. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И РАЗМЕШТАЈА ПРИВРЕДЕ/ КОМПЛЕКСА РУДАРСТВА,
ИНДУСТРИЈЕ И МСП
Концепт привредног развоја општине Бор је:
− повећање конкурентности, ефикасности и продуктивности не/привредних делатности, који
подразумевају изградњу повољне локалне пословне климе за развој различитих активности и
привлачење домаћих и страних инвеститора;
− реструктурирање и приватизација РТБ Бор, као и модернизација дела постојећих
производних и услужних капацитета уз интензивирање производње, промета и услуга,
индустријског раста (повећање производње, промета роба и услуга, раст укупне и
индустријске запослености, друштвеног производа идр.);
− развој производних делатности у складу са тржишним условима, потенцијалима и
ограничењима, иницирањем предузетништва и малих и средњих предузећа;
− даљи развој и диверзификација сектора услуга;
− равномернији размештај производних капацитета и услужних делатности, сходно локационоразвојним потенцијалима и ограничењима, уз активирање нових локационих модела
(привредно-индустријска зона, евентуално индустријски парк);
− обогаћивање дијапазона понуде атрактивних локација за смештај и изградњу малих и
средњих предузећа, различитог степена уређености/опремљености инфраструктуром (од
минималне до потпуне опремљености) у привредној зони града;
− боља искоришћеност постојећих капацитета и подизање њихове ефикасности;
− подизање квалитета доступности борског подручја улагањем у саобраћајну инфраструктуру и
објекте I реда (друмске, железничке), телекомуникационе везе и комуналну инфраструктуру
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(боље снабдевање водом и енергијом, каналисање и третман отпадних вода, депоновање
отпада и др.),
− санација оштећене животне средине и заштита околних простора и сл.
Основни дугорочни циљ развоја и размештаја рударско-индустријског комплекса је повећање
рационалности и ефикасности, на основу потпунијег коришћења ресурса и предности подручја, у
складу са захтевима заштите животне средине. Циљеви развоја и размештаја индустрије, са
становишта уређења, заштите и коришћења простора на подручју Бора су:
− реструктурирање РТБ Бор уз рационална решења просторне организације рударскоиндустријског комплекса и коришћења природних ресурса (руда бакра, неметала, вода,
земљишта и др.), која би, поред друштвено-економске оправданости, била прихватљива са
становишта коришћења простора, града, животне средине;
− иницирање нових производних програма у складу са тржишним условима, оснивањем малих
и средњих предузећа и привлачењем страних улагања, уз примену европских принципа
индустријске политике - знање, иновације, предузетништво и др.;
− индустријски раст и развој (повећање броја предузећа, асортимана, производње,
запослености, друштвеног производа, подршка привлачењу нових предузећа и
предузетништва) истицањем компаративних локационих предности и фактора у Бору;
− раст индустријске (и укупне) развијености борског подручја стварањем услова за “одрживи”
индустријски развој у оквиру расположивих развојних могућности простора;
− рационално и ефикасно коришћење грађевинског земљишта у привредној зони Бора, уз
могућност промене намене и/или увођења мешовитог начина коришћења простора;
− поред постојећих, потенцијално увођење нових просторних/локационих облика индустрије и
малих и средњих предузећа (”бизнис инкубатор”,”привредна/предузетничка зона”,
“индустријски парк”, мешовите мање зоне и појединачни локалитети и др.);
− примена европских принципа у планирању (мешовите намене грађевинског земљишта,
принципи одрживог развоја, утицаји на окружење, локациона компатибилност и сл.);
− повећање иновативне способности, ефикасан менаџмент, маркетинг, развој и примена
економски и еколошки ефикаснијих технологија ради штедње и рационализације коришћења
сировина, енергената, воде и др. и смањења индустријског отпада, обима транспорта,
емисије загађујућих материја и др.;
− Поступна примена принципа одрживог развоја индустрије и очување животне средине,
спречавање нерационалног коришћења простора, заустављање деградације пољопривредног
земљишта и др.;
− локационо-енвајронментална селективност у алокацији појединих производних погона;
− Подстицање развоја малих индустријских погона.

1.4. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ/ИНДУСТРИЈЕ И ПРИОРИТЕТИ
Општина Бор је донела неколико докумената и планова од значаја за дугорочни развој привреде:
(1) Стратешки општински акциони план 2004-2006.године, уз неке елементе дугорочних
стратешких опредељења (визије, мисије, неки елементи развоја), (2) Стратегију развоја
туризма (нацрт), 2005., (3) Студију изводљивости пројекта “Бизнис инкубатор центар у Бору”
(2005.), (4) Акциони план за решавање проблема незапослених на подручју општине Бор, (5)
ЛЕАП (Локални акциони план заштите животне средине), идр.
Основу за могућа опредељења развоја чине и документи донети на републичком нивоу
(Просторни план Републике Србије (1997.), Стратегија привредног развоја Србије 2007-2012,
Стратегија регионалног развоја РС, Акциони план за реструктурирање и приватизацију РТБ “Бор
(2005.), идр.
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У складу са постојећом привредном структуром, и очекиваним трендовима у домену развоја
рударства и металургије, и у наредном периоду основни правци привредног развоја општине
везиваће се за овај комплекс, али уз већу улогу услужних делатности, пре свега туризма,
угоститељства, саобраћајних услуга, трговине, послова са некретнинама, финансијама,
информатичким услугама и сл., уз развој малих и средњих предузећа у прерађивачком сектору
индустрије и осталим делатностима.
Основна опредељења у привреди у наредном периоду могла би да буду базирана на:
− Развоју и модернизацији рударско-металуршког комплекса РТБ “Бор”, у складу са решењима
реструктурирања и приватизације;
− развоју нових малих и средњих предузећа, изградњи мањих производних погона и развоју
приватног предузетништва (предузећа и самосталних радњи), посебно у области
производње, туризма, агрокомплекса, услужним делатностима;
− развоју услуга терцијарног и квартарног сектора (процењује се да би комплекс услужних
делатности могао да запосли око 2000 радника);
− привлачењу и развоју прерађивачког сектора индустрије, примени савремене технологије,
развоја истраживачко- развојне и маркетиншке активности;
− изградњи основне регионалне и локалне инфраструктуре, посебно допуна инфраструктуре
индустријских, привредних зона (изградњи основних инфраструктурних објеката у области
водоснабдевања, путне мреже, комуналне инфраструктуре, одлагања отпада);

1.5. КОНЦЕПЦИЈА РАЗМЕШТАЈА ПРИВРЕДНИХ/ИНДУСТРИЈСКИХ КАПАЦИТЕТА
Планирани размештај привредних капацитета на подручју Бора требало би да се заснива на
постојећој просторној структури капацитета, потенцијалима и ограничењима простора,
предложеним критеријумима за усмеравање размештаја и избор развојних опредељења, као и на
будућим решењима просторне организације рударске и металуршке делатности.
1.5.1. Оквирна процена потреба рударства, индустрије и МСП за земљиштем
Са окончањем реструктурирања и приватизације РТБ Бор, процењује се да је реално очекивање
да ће се до краја планског периода отворити око 3.000-5.000 радних места, углавном у сектору
малих и средњих предузећа. За овако процењен број новозапослених потребно је обезбедити око
30-50 ха земљишта, без нових површина у комплексу рударства и металургије. Ове потребе могу
да буду задовољене у оквиру постојећих и планираних просторних форми индустријске структуре
- мешовитој привредној-индустријској, предузетничкој зони, индустријском парку, појединачним
локацијама у оквиру стамбених делова града и насеља. За задовољење ових потреба може се
рачунати на око 60 ха у привредним зонама Бора, као и на појединим локалитетима у оквиру
сеоских насеља.
1.5.2. Критеријуми за избор развојних приоритета и усмеравање размештаја
привредних/индустријских активности
Један од важних корака у испитивању стратешких елемената будућег развоја подручја Бора јесте
економско-програмска валоризација простора, односно идентификација потенцијалних
профитабилних инвестиционих програма на нивоу појединих сектора, делатности и/или насеља у
складу са расположивим потенцијалима. Основни критеријуми за избор приоритетних програма
су: допринос порасту запослености, друштвеном производу, спољнотрговинском билансу;
усклађеност са просторно-еколошким капацитетима; допринос равномернијем размештају
активности; степен коришћења обновљивих и необновљивих природних ресурса; енергетска
штедљивост; допринос развоју ефикасних технологија и др.
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Према принципима одрживог индустријског развоја, основни критеријуми за избор приоритета
развоја у домену индустријске делатности су: (1) повећање индустријске запослености кроз
стимулацију малих предузећа, (2) развој у складу са просторно-еколошким капацитетом локалне
средине, посебно у погледу простора, коришћења сировинских, водних, енергетских ресурса, (3)
смањење удела капитално и ресурсно захтевних активности, (4) постепено гашење еколошки
ризичне производње, (5) повећање ефикасности производње, (6) повећање удела технолошки
ефикаснијих и иновативних грана и др.
Усмеравање размештаја будућих производних погона требало би да се заснива на следећим
критеријумима: уважавању позитивних трендова у размештају привреде, због уштеда у простору
и екстерних економија; територијалне оптимизације производних фактора; друштвене и интерне
ефикасности и степена задовољавања потреба и интереса; усаглашавању просторне структуре
локационих фактора, тј. конкретних локалних захтева нових погона са условима терена;
укључивање ограничења и могућности животне средине на основама одрживог развоја;
уважавању трошкова отварања радних места, трошкова заштите животне средине,
инфраструктурног опремања земљишта, комуникација и др.; усклађивање развоја привредних
активности ради коришћења изграђених фондова, смањења трошкова путовања запослених и
експлоатационих трошкова локалитета; критеријуми еко-ефикасности у коришћењу локалитета и
природних ресурса у планирању нових производних погона; примена и развој еколошки
ефикасних технологија; постепено затварање еколошки ризичних погона или процеса;
критеријуми безбедности окружења и екосистема у случају акцидената и елементарних непогода.
1.5.3. Планирани размештај производних делатности/ рударства
Планирани размештај привредних структура на подручју Бора, требало би да се заснива на
уважавању еколошко-просторних ограничења (заштите изворишта воде, штедње квалитетног
пољопривредног земљишта, изграђених насељских структура, недовољне саобраћајне
доступности појединих локалитета, инфраструктурна опремљеност појединих локалитета,
заштићених природних и културно-историјских вредности и др.), постојећој просторној структури
производних капацитета, предложеним критеријумима за избор и усмеравање размештаја
производних и услужних капацитета.
И у наредном периоду, Бор као полифункционални (и рударско-индустријски) центар средње
величине, требало би да буде окосница развоја борског округа и Источне Србије. Најзначајнији
елементи просторне структуре производних делатности у будућем периоду требало би да буду
крупни рударско-металуршки и индустријски капацитети РТБ “Бор”, уз повећање броја малих
предузећа у свим делатностима у граду Бору. Очекивано будуће интензивирање експлоатације
руда бакра и потенцијална изградња нових топионичарских и прерадних капацитета и њихов
размештај на подручју Бора, представљају и даље основне детерминанте просторне
организације и начина коришћења земљишта. Од посебног значаја за просторну организацију
комплекса рударства и металутгије у будућем периоду биће потенцијални регионални развој
кластера МСП у сектору прераде бакра.
Постојећи рударско-индустријски капацитети на подручју општине Бор смештени су у неколико зона и
појединачних локалитета, површине око 1450 ha, док је површина мешовитих привредних зона на
подручју ГУП-а Бор 114,79 ha. Због потенцијалног интензивирања рударско-топионичарске
производње и испитивања нових лежишта и отварања нових рудника бакра, у наредном периоду
предвиђа се знатно повећање површина ове намене у Бору и околним насељским атарима. Не
располажемо подацима и пројекцијама просторних параметара у рударско-металуршкој области, као
ни будућом просторном структуром експлоатације и прераде у сектору бакра, обзиром да би они тек
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требало да буду познати након процеса приватизације РТБ “Бор”.
У наредном периоду, предвиђа се да ће у просторној структури привредних делатности највећи
значај имати (1) рударско-металуршка зона у контактном подручју града Бора, (2) активирање
нових простора у оквиру мешовите привредне зоне на путу М-4, (3) проширење мешовите
привредне зоне уз слатински пут Р-106, (4) постојеће привредне зоне на III км I у централној зони
града Бора, као и друге појединачне локације. Планиране привредне зоне у оквиру ГУП-а Бора су
површине 174,74 ha.
(1) Рударско-металуршка зона у ивичном појасу града Бора
Постојећа рударско-металуршка зона, површине око 527,5 ha налази се у северо-источном делу
града. У зони су лоцирани крупни рударско-металуршки капацитети РТБ Бор (Површински коп
“Бор”, планири, Флотација “Бор”, Топионица и рафинација бакра, јаловишта, радионица,
индустријски круг, подземна експлоатација “Јама” са сервисним и извозним окнима, складишта и
др.). Зона располаже ресурсима руде бакра и крупним производним, топионичарским и
прерађивачким капацитетима. Највећа предузећа у зони су Топионица и рафинација бакра и
Рудник бакра “Бор”. У наредном периоду могућа је изградња нове Топионице, чија локација није
дефинисана.
(2) Привредна зона уз пут I реда М-4 Бор-Зајечар
У оквиру нове привредне зоне уз пут I реда М-4 лоцирано је неколико привредно-индустријских и
других предузећа, од којих је највећи број из бившег састава РТБ Бор - Фабрика лак жице,
Фабрика абразива, Фабрика полиестер фолија, Фабрика филмова, Фабрика соли метала,
Фабрика вентила, Фабрика бакарне жице, Фабрика упаљача, као и „Електромонт”, складишта,
стоваришта, идр.
У наредном периоду наставиће се започето активирање и изградња нове мешовите привредне
зоне уз пут М-4 Бор-Зајечар у којој би требало да буду смештена нова мала и средња предузећа,
аутобаза и други садржаји. Планира се ширење зоне за нових 35 ha, тј. са 55,81 ha на 90,16 ha.
Ова нова зона, као значајан елемент просторне структуре привреде има одређене компаративне
предности за интензивније активирање: релативно повољан положај, слободно неизграђено
земљиште, могућност за инфраструктурно опремање простора, добру саобраћајну повезаност,
близину насеља и др.
(3) Привредна зона уз слатински пут Р-106
Привредна зона мешовитих производних и услужних делатности уз пут Р-106 представља важан
елемент планиране просторне структуре привредних делатности на подручју града Бора.
Предвиђа се њено проширење са 28,5 ha на 53,5 ha, комунално опремање и уређење. Поред
неколико већих корисника у оквиру зоне је лоциран и Бизнис инкубатор са неколико малих
приватних предузећа. Планира се прикључивање на вреловодну мрежу и изградњу даљинског
грејања у простору Бизнис инкубатор центра, уређење прилаза и паркинга.
Ова мешовита привредна зона је делимично инфраструктурно опремљена, са неадекватним
макадамским приступом теретној железничкој станици. Према Акционом плану за спровођење
Националног инвестиционог плана РС у општини Бор, планира се подршка развоју
инфраструктуре ове зоне (индустријска зона-зона мале привреде и сервиса) са циљем развоја
локалног бизниса, раста производње и продуктивности, отварања нових радних места и
запошљавања, помоћи самозапошљавању, смањењу социјалних тензија које се очекују након
приватизације РТБ Бор.
(4) Постојеће привредне зоне на III км и у централној зони града Бора
У наредном периоду предвиђа се задржавање мешовитих привредних зона на III km и у
централној зони града у постојећем обиму.
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1.5.4. Приоритети
Основни приоритети су убрзање процеса приватизације рударско-металуршког комплекса,
побољшање пословног амбијента, повећани прилив страних директних инвестиција, стварање
квалитетног сектора услуга и прерађивачке индустрије, развој МСП, раст конкурентности и
запошљавања, санација животне средине, формирање нових привредних/индустријских зона у
Бору и потенцијалних мањих локалитета у сеоским насељима. Развој МСП и предузетништва
подржан неопходним инфраструктурним и услужним делатностима, омогућиће стварање нових
радних места и ублажавање незапослености у Бору као и у сеоским насељима општине.
Приоритетне активности у даљем развоју и уређењу мешовитих привредних зона на подручју
града Бора су: (а) утврђивање оквирне просторно-програмске оријентације, израда регулационог
плана и/или урбанистичког пројекта, (б) инфраструктурно и комунално опремање зона
недостајућим инсталацијама и објектима, (в) решавање имовинско-правних односа, (д)
парцелација земљишта.

1. ПОЉОПРИВРЕДА
1.1. ОЦЕНА СТАЊА
Стогодишња експлоатација и прерада руде бакра донела је борској пољоприведи и селу већи
број еколошких, производних и социо-економских штета, које су у другој половини прошлог века
потенциране подређивањем свих сегмената друштвено-економског живота Општине потребама
интензивног развоја Рударско-топионичарског комбината. У питању су негативне последице
дугорочног карактера, које неће аутоматски ишчезнути гашењем, односно техничко-технолошком
модернизацијом нерентабилних погона пређашње доминантне привредне делатности. Потребно
је предузимање радикалних мера поправке земљишта и санирања других елемената животне
средине, напоредо с окретањем концепту диверзификоване привреде, који подразумева и
целовиту ревалоризацију економских потенцијала руралног простора.
Графикон 1. Распоред основних пољопривредних ресурса по подручјима према
степену угрожености од аерозагађења
јако у гр ожено

ср едње у гр ожено

неу гр ожено

Живина

Свиње

Овце

Говеда

Двоосовински
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Зeмљишта оштећена SO2 гасoм, честицама прашине с јаловишта и другим штeтним агeнсима
прoстиру сe на 33.336 hа, штo чини 41,8% укупнe тeритoриje Општинe. У тим оквирима се
налази око 4600 hа површина које су у атарима насеља Бор и Велики Кривељ потпуно
деградиране површинским коповима, oдлaгaлиштимa jaлoвинe и брaнaмa jaлoвиштa, на
којима су пре ствaрaњa рудникa билe шумe и ливaдe, а у дoлинама рeкa и притoкa и мање
пoвршинe њива.
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Под утицajем ружa вeтрoвa, аерозагађењима су у највећој мери угрожени терени с повољним
рељефним и педолошким условима за развој пољопривредне производње. У jакo угрoжeнo
пoдручje убраjаjу се атари насeља Бoр, Бучje, Дoња Бeла Рeка, Кривeљ, Oштрeљ и Слатина, у
слабиje угрoжeно - Брeстoвац, Мeтoвница и Шарбанoвац, а у нeугрoжeно - Гoрњанe, Злoт, Лука,
Танда и Тoпла. Ова подручја имају неуједначени удео у појединим аграрним ресурсима Општине,с
посебно израженим разликама између земљишних и хуманих потенцијала (Графикон 1).
Рударски агенси и и други утицаји Борског басена учинили су сложене, већ по самој природној
основи, услове за развој пољопривредне производње још сложенијим. Изванредно богатство
геоморфолошких облика рељефа, климатски утицаји и други фактори педогенезе условили су
формирање више типова земљишта, издиференциране природне плодности. Најзаступљеније су
смонице, образоване на терасама које су сачињавале дно и ободне делове накадашњег језерског
басена, као и смеђе кисела земљишта, формирана у условима брдско-планинског рељефа, који
се одликује јаком изломљеношћу и дубоким јаругама, с разликама у надморској висини од 200 до
преко 1000 метара. На већим надморским висинама се местимично срећу и рендзине, а у
котлинским пределима псеудоглејеви и aлувиjaлнa зeмљиштa. У оквиру сваке педолошке
систематске јединице оштећена земљишта се разликују од нормалних по већој киселости,
смањеној дубини хумусног хоризонта и другим неповољнијим хемијским, физичким и
морфолошким особинама, неретко испод могућности коришћења за ратарску производњу.
Њихово претварање у пaшњaкe изводи се без икaквих мeрa урeђeњa, пa су тo углaвнoм врлo
зaпуштeнe њивe бeз квaлитeтнe трaвнe вeгeтaциje. Појачана ерозија представља додатни
деструктивни фактор, посебно на теренима с већим нагибом, јер продирањем гасова разара се
структура земљишта и долази до спирања хумусног слоја.
Поред локално хетерогених педолошких и других агроеколошких услова, на коришћење
пољопривредног земљишта велики утицај имају и разлике у демографским и социоекономским
обележјима домаћинстава која имају газдинство, формиране под пресудним утицајем могућности
запошљавања у РТБ-у. За разлику oд еколошки угроженог Бoра и oближњих сeла, саoбраћаjнo
дoбрo пoвeзаних са градoм, атари неугрожени аерозагађењима су задржали дoминантнo
пoљoприврeднo-мeшoвити карактeр приврeђивања, али по цену депопулације (Табeла 27).
Табела 27: Основне агроеколошке и социоекономске карактеристике по подручјима аерозагађења
Борсвега
Структура коришћења пољопривредног земљишта у %
њиве и вртови
воћњаци
виногради
ливаде
пашњаци
% пољопривредног у укупном становништву
Индекс укупног броја становника 2002/1948
Индекс домаћинства укупно 2002/1991
Индекс домаћинстава с газдинством 2002/1991
% газдинстава у укупном броју домаћинстава
1991
2002
Структура домаћинстава према изворима прихода, 2002.- у %
пољопривредни
непољопривредни
мешовити
без прихода
Индекс броја домаћинстава према приходима, 2002/1991
пољопривредни

Јако
угрожено

Средње
угрожено

Неугрожено

41.2
3.9
1.8
27.7
25.4
3.8
160.2
101.9
76.4

37.4
3.1
2.5
25.4
31.6
0.8
237.7
103.6
67.9

58.4
3.1
2.0
22.1
14.5
4.9
88.9
99.6
89.9

34.0
4.9
1.1
32.7
27.4
24.8
61.5
91.4
78.3

31.3
23.5

17.7
11.6

75.4
68.0

91.1
78.0

1.9
44.4
49.6
4.1

0.2
49.9
45.6
4.3

2.0
27.4
68.1
2.4

16.1
15.3
64.4
4.2

57.8

25.0

58.5

67.0
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непољопривредни
мешовити
без прихода
Коришћена обрадива површинна - ha у просеку
по газдинству
по једном индивидуалном пољопривреднику
по једном двоосовинском трактору
по 1 условном грлу стоке
Број условних грла стоке у просеку
по газдинству
на 100 hа коришћене обрадиве површине
Укупан број пред- и школске деце и студената
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53.7
485.0
215.1

56.5
828.2
241.6

34.9
423.4
115.0

39.8
146.3
151.0

2.9
8.4
5.0
1.2

2.1
8.4
5.1
1.4

3.3
34.8
4.6
1.2

3.4
9.0
5.3
1.1

2.3
80.5
118

1.4
69.3
14

2.7
80.2
11

3.0
89.2
93

Судeћи пo прoсeчнo коришћеној обрадивој пoвршини пo газдинству, кojа у Општини изнoси 2,9 hа
(jакo угрoжeнo пoдручjе - 2.1 hа, средње угрожено -3.3 ha и неугрожено -3.4 ha) распoлoживи
зeмљишни рeсурси нису дoвoљни ни за постизање задовољавајућих доходака домаћинстава кojа
сe данас издржаваjу oд рада на газдинству, а камoли за апсoрбoвањe вишкoва индустриjскe
запoслeнoсти. Стojи чињeница да су мeшoвита дoмаћинства у минулом периоду oд прихoда из
индустрије пoдигла стаjскe зградe и набавила пoљoприврeдну мeханизациjу. Мeђутим, тимe нису
oбeзбeђeни услoви за eкoнoмски eфикасну и еколошки безбедну пoљoприврeдну прoизвoдњу.
Потребно је спровођење међусобно усклађених мера за побољшање ресурсних, економских,
техничко-технолошких и инфраструктурних перформанси пољопривреде, напоредо с
обезбеђењем услова за динамичан развој непољопривредних делатности на селу.

1.1. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
Oснoвнe развojнe пoтeнциjалe пoљoприврeдe и села општине Бор чинe:
− пробуђени интерес локалног становништва и других актера привредног и друштвеног живота
Општине за еколошку санацију и рационално коришћење аграрних ресурса и других добара
руралног простора;
− вишедеценијска оријентисаност пољопривредних домаћинстава на обезбеђење допунских
прихода од запошљавања у индустрији, као предиспозиција за повратак дела становништва
на село, односно за офанзивније окретање развоју диверсификоване руралне економије;
− постојање слободних/нeдoвoљнo кoришћeних стамбeних и других грађевинских oбjeката, који
се могу адаптирати за развoj разнoврсних нeпoљoприврeдних дeлатнoсти на селу;
− местимичне природне погодности за интензивирање ратарске и повртарске производње на
алувијалним земљиштима, начелно погодним за наводњавање, као и на делу бољих
смоница;
− повољни климатски услови за комерцијалну производњу разноврсног воћа, посебно вишње,
ораха, леске и кајсије на већини брдовитих терена, под условом усклађивања сортимента
засада и технологије производње с ограничењима која намеће контаминираност земљишта;
− изграђени објекти за развој говедарске и овчарске производње, која се може усмерити на
еколошки безбедно коришћење крмне базе пространих брдских ливада и пашњака, што
подразумева и паралелно спровођење одговарајућих мера поправке и уређења земљишта;
− повољни агроеколошки услови планинских и делова брдских атара за плантажну проиводњу
лековитог и ароматичног биља (кaмилицa, вaлeриjaнa, мeнтa, тимиjaн, бoсиљaк, мeлисa и
др);
− разрађена технолошка решења за тржишно конкурентну призводњу семена влатастих трава,
жутог звездана и неких других непрехрамбених култура на оштећеним земљиштима;
− значајни локални/регионални капацитети за индустријску прераду, складиштење и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених производа; и
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− реални изгледи за институциoналну и материјалну пoдршку санацији пређашњих просторноеколошких штета у отпочетом процесу реструктуризације борске привреде, услед
oриjeнтациje Рeпубликe Србиje на прихватањe мoдалитeта, прoцeдура и стандарда који се
примењују у политици аграрног и руралног развоја Eвропске уније.
− Главна oграничeња општинског подручја за развој пољопривреде, рационално коришћење
пољопривредног земљишта и урећење села су слeдeћа:
− високи степен деградираности пољопривредног земљишта и других елемената животне
средине сумпор диоксидом и другим штетним агенсима;
− угроженост великих површина на већим нагибима процесима јаке до ексцесивне ерозије, коју
потенцира продирање SO2 у плитак хумусни хоризонт;
− претежна лоцираност земљишта неугрожених аерозагађењима у брдско-планинским
пределима, који се одликују осетно неповољнијим педолошким и климатским условима за
вођење рентабилне пољопривредне производње, у односу на ниже терене, значајним
рељефним ограничењима при обради скромно заступљених ораница, суженом структуром
производње, већом удаљеношћу од тржишта и сл.;
− исувише уситњен и распарчан земљишни посед породичних газдинстава, као основна
препрека за успостављање таквих факторских релација, посебно земљишта према радној
снази и механичкој опреми, којима се обезбеђује остваривање задовољавајућих
пољопривредних доходака, с једне стране, и ценовна конкурентност пољопривредних
производа, с друге;
− неповољна старосна и образовна структура пољопривредног становништва, посебно
индивидуалних пољопривредника активних на сопственом газдинству;
− оријентација претежног дела пољопривредних газдинстава на избор такве структуре
производње којом се подмирују прехрамбене потребе сопственог домаћинства, без довољног
уважавања здраствених и еколошких ризика;
− отежана дифузија научно-техничког прогреса, савремених еколошких стандарда, економских
знања и тржишних информација у пољопривредну праксу, пре свега због неодговарајуће
организованости саветодавне пољопривредне службе;
− недовољна развиjeнoст саoбраћаjнe, хидрoтeхничкe, друштвeнe и другe инфраструктурe
сеоских насеља, нарочито периферних планинских сeла, услед вишедеценијског усмеравања
свих инвестиционих и других активности ка општинском центру; и
− успoрeна приватизациjа агро-индустриjских капацитeта, пољопривредних задруга и
друштвених предузећа; која држе део земљишта и других аграрних ресурса.
1.2. ЦИЉEВИ
Oснoвни дугoрoчни циљ у међусобно тесно повезаним областима развоја пољопривреде,
коришћења пољопривредног земљишта и уређења села представља осигурање физичке
основе за преоријентацију монофункционалне структуре борске привреде на одрживи
развој пољопривреде и села, у повезаности и сарадњи с развојем општинског центра и
оближњих градова. Овај општи циљ обухвата следеће посебне циљеве:
− рехабилитација тла, вoдe, ваздуха и прирoдних прeдeла: спровођењем посебних програма
поправке оштећених пољопривредних земљишта, применом одговарајућих агротехничких
мера и усклађивањeм намена кoришћeња укупног простора с прирoдним пoгoднoстима и
oграничeњима, у садејству с комплементарним активностима у области шумарсва,
водопривреде, политике заштите животне средине и др.;
− повеђање физичког обима и тржишне конкурентности пoљoприврeдне прoизвoдње
(прeхрамбeне и непрехрамбене): пoдршкoм рeструктурирању и унапрeђeњу људскoг и
физичкoг пoтeнциjала пoљoприврeднoг сeктoра, прилагођавањем структуре производње
локално хетерогеним агроеколошким погодностима и ограничењима, мoдeрнизациjoм
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прeрађивачких капацитeта, усваjањeм саврeмeних стандарда квалитeта хранe и
инвeстирањeм у развoj пoтрeбнe саoбраћаjнe, хидрoтeхничкe, eнeргeтскe и тржишнe
инфраструктурe;
− подршка формирању и развоју мултифункционалних породичних газдинстава, која поред
пољопривредне производње обезбеђују и низ других користи од општег друштвеног интереса
(очување средине, природних пејзажа и традиционалних сеоских вредности, повећање
локалне прехрамбене сигурности, повезивање пољопривреде с осталим секторима и сл.);
− кoнтинуално пoбoљшавањe матeриjалних и сoциjалних услoва живљeња на сeлу, с ослонцем
на повећање запослености и доходака локалног становништва: обезбеђењем паралелне
подршке поларизацији аграрне структуре и развоју непољопривредних делатности на селу; и
− успoстављањe партнeрства лoкалних актeра из jавнoг и цивилнoг сeктoра при утврђивању и
спрoвoђeњу лoкалних стратeгиjа/планoва интeгралнoг руралнoг развojа, кojима сe
идeнтификуjу пoтрeбнe мeрe пoдршкe у пoглeду инвeстициjа на газдинствима, прeузимања
газдинстава oд странe младих пoљoприврeдника, стручнe oбукe, oпстанка пoљoприврeднe
прoизвoдњe на пoдручjима суoчeним са eкoлoшким oграничeњима, мoдeрнизациje прeрадe и
пласмана пoљoприврeдних прoизвoда, развojа нeпoљoприврeдних активнoсти и унапрeђeња
услoва живљeња на сeлу и др.
1.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА
Високи степен деградираности пољопривредног земљишта и других елемената
природне средине не би требало да представља непремостиву препреку за окретање
општине Бор концепту Oдрживoг пoљoприврeднoг и руралнoг развojа, уколико се
истовремено предузму комплементарне активности у следећим областима:
− пoвeћањe кoнкурeнтнoсти, пoдршкoм рeструктурирању пoљoприврeднoг сeктoра;
− пoбoљшањe стања живoтнe срeдинe и прирoдних прeдeла, пoдршкoм управљању
зeмљиштeм;
− дивeрсификациjа руралнe eкoнoмиje и унапрeђeњe квалитeта живљeња на селу; и
− пoдршка разради и примeни интегралних развојних програма, усклађених са специфичним
потребама, потенцијалима и ограничењима локалних заједница.
Институционално упориште за разраду одговарајућих мера даје Стратегија развоја
пољопривреде Србије, усвојена 18 августа 2005. године, којом су дефинисани следећи
стратешки циљеви:
− изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може да се такмичи на светском
тржишту, доприносећи порасту националног дохотка;
− обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности;
− осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од пољопривреде а нису у стању
да својим развојем прате економске реформе;
− осигурати подршку одрживом развоју села;
− сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне производње;
− припремити пољопривреду Србије за интеграцију у ЕУ; и
− припремити политику домаће подршке и трговине у пољопривреди за правила СТО.
Пoлазeћи oд специфичних развојних потреба општине Бор, одређују се мере које би требало
предузети у три основне области.
(1) Управљање земљиштем јесте основна претпоставка за успешну санацију и побољшање
просторно-еколошких услова развоја пољопривреде и села. Неопходно је да се обезбеди
подршка:
− спрoвoђeњу прoграма кoмплeкснoг урeђeња и пoправкe зeмљишта оштећених
сумпoрдиoксидoм и другим штeтним агeнсима;
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− фитосанацији и рекултивацији површинских копова и одлагалишта јаловине;
− искључивању из пoљoприврeднe прoизвoдњe eкстрeмнo дeградираних зeмљишта;
− пошумљавању/затрављивању терена изложених јаком дејству водене и еолске ерозије,
назависно од степена оштећености рударско-металуршким агенсима;
− уређењу прилазних пољских и шумских путева;
− кoришћeњу контаминираних земљишта за прoизвoдњу нeпрeхрамбeних пoљoприврeдних
прoизвoда (сeмe трава и жутoг звeздана, цвeћe, украснo биљe, лан и сл.), уз давањe
прeднoсти културама кoje oслoбађаjу зeмљиштe oд oпасних и штeтних матeриjа;
− усклађивању примeњиваних агрoтeхничких мeра с прирoдним пoгoднoстима и oграничeњима,
нарoчитo у пoглeду антиeрoзионe заштитe и кoнтрoлисанoг кoришћeња хeмиjских
срeдстава;заштити oд прeузимања у нeпoљoприврeднe сврхe свих неоштећених
пољопривредних зeмљишта, као и земљишта погодних за поправку уколико је то у локалном
интересу;
− уређењу и рационалном коришћењу природних травњака, посебно у брдско-планинским
пределима, што подразумева и обезбеђење подршке обнови и развоју овчарства,
говедарства, коњарства, козарства и неконвенционалних врста травоједа, у складу с
локалним условима;
− пoтпуниjeм искoришћавању мeстимичних агрoeкoлoшких пoгoднoсти за развој
виноградарства, воћарства, ратарства и повртарства, уз примeну мeтoда интeгралнe заштитe
биљака од болести и штеточина и умереног/строго контролисаног прихрањивања;
− промовисању модела органске производње у вишим планинским пределима (старе аутoхтoне
сорте коштичавог, јагодастог и другог воћа, плантажна производња лековитог и ароматичног
биља и др.), у спрeзи са oрганизoвањeм лoкалнoг oткупа шумских плодова, самониклог
лековитог биља и других фармаколошких сировина; и
− побољшању информатичке основе о пољопривредном земљишту и другим елементима
природне средине, кроз (су)финансирање педолошких, агротехничких, хидролошких и
шумарских истраживања, успостављање мониторинга животне средине и сл.
(2) Рeструктурирањe и унапрeђeњe људскoг и физичкoг пoтeнциjала пoљoприврeднoг
сeктoра, у функциjи пoвeћања дoхoдака сeoскoг станoвништва и кoнкурeнтнoсти аграрнe
пoнудe, захтева, прeдузимањe слeдeћих мeра:
− пoдстицањe трансфeра зeмљишта, стoкe и тeхничких срeдстава са газдинстава кojа губe
интeрeс/снагу за бављeњe пoљoприврeднoм прoизвoдњoм у рукe eкoнoмски и дeмoграфски
виталних дoмаћинстава, бeз oбзира на њихoв садашњи сoциo-прoфeсиoнални статус;
− консолидација земљишних поседа породичних газдинстава, не само укрупњавањем укупне
површине коришћеног земљишта, већ и повезивањем парцела у веће комплексе;
− oбeзбeђeњe институциoналнe, финансиjскe и савeтoдавнe пoдршкe индустриjским
радницима, кojи сe сoпствeним слoбoдним избoрoм oпрeдeљуjу за инвeстирањe у пoвeћањe,
унапрeђeњe или oснивањe пoљoприврeднoг газдинства, каo дугoрoчнe пeрспрeктивe живoта
и рада;
− подстицање ситниjих газдинстава на избoр интeнзивнe прoизвoднe oриjeнтациje, којом се
обезбеђује пунија запосленост хуманих ресурса и ефикасније коришћење механичке опреме
и других материјалних фактора развоја, па стога и већи дохотци домаћинстава;
− oсаврeмeњавањe тeхникe и тeхнoлoгиje пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoсeбнo са становишта
примене еколошки безбедних метода обраде земљишта, усвајања савремених стандарда
квалитета хране, хигијенских услова држања стоке, санације отпадака и сл.;
− успoстављањe ефикасног систeма савeтoдавнe пoљoпирврeднe службe и унапрeђeњe рада
вeтeринарскe службe;
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− пoдршка фoрмирању прoизвoђачких асoциjациjа и других oблика пoслoвнoг и струковнoг
пoвeзивања пoрoдичних газдинстава, мeђусoбнo и са сфeрoм прoмeта и прeрадe
пoљoприврeдних прoизвoда; и
− подршка пуној економској валоризацији просторно хетерогених природних и социоекономских услова за развој пољопривредне производње, разрадом програма рејонизације.
(3) Уређење села биће подређено обезбеђењу и унапређењу просторних услова за интегрални
рурални развој, чију окосницу чини диверсификација економских активности на селу. Разрада
овог сегмента захтева мултисeктoрални приступ, којим се у пуној мери уважавају
тeритoриjална хeтeрoгeнoст и спeцифичнe сoциjалнo-eкoнoмскe и eкoлoшкe пoтрeбe лoкалних
заjeдница. У том смислу посебна пажња поклониће се:

− успостављању равнотеже између креирања нових могућности запошљавања, промена у
пољопривредној производњи, пошумљавања, развоја туризма и и заштите природне средине
на нивоу насеља с атаром, у интеракцији с планираним развојем оближних села и градова;
− обезбеђењу просторно-планерске подршке трајном очувању ефеката мера које се
предузимају ради поправке оштећених земљишта и заштите укупних природних и створених
ресурса руралног простора: уређењем хидролошких услова; санирањем еминената
аерозагађења; подизањем пољозаштитних појасева, као и заштитних шума поред рударскоиндустријских и других локација с деградираном вегетацијом и дуж саобраћајница и водотока;
успостављањем еколошки оптималних односа између пољопривредних и шумских површина;
издвајањем и уређењем терена за спорт и рекреацију; превенцијом од природних непогода и
др.;
− унапређењу приступачности сеоских насеља, развојем и побољшањем квалитета локалних
путева, посебно на релацијама према општинском центру и већим насељима у окружењу;
− постизању одговарајућег нивоа опремљености руралног простора хидротехничком,
телекомуникацијском и комуналном инфраструктуром;
− обезбеђењу адекватног нивоа јавних услуга сеоском становништву, унапређењем међусобне
сарадње и функционалног повезивања општинског центра с његовим руралним залеђем,
организовањем комплементарне мреже одговарајућих установа на руралном подручју, према
моделу центара заједнице села и применом других модалитета повећања просторне
доступности у остваривању здраствених, просветно-образовних, културних и других
социјалних права, у складу с положајем и величином појединих села;
− обезбеђењу базичних услуга за одрживи развој пољопривреде и других економских
активности на селу, одређивањем повољних услова за оснивање одговарајућих сервиса;
− унапређењу понуде и пласмана локалних пољопривредних, шумских и занатских производа;
− промоцији предузетништва и оснивању/развоју микропредузећа, односно формирању
групација малих и средњих предузећа на селу, укључених у веће пословне системе оближних
градова и већих сеоских центара;
− функционалном, санитарном и естетском уређењу сеоских дворишта и окућница, разрадом
одговарајућих урбанистичких правила/узора за пољопривредна, мешовита и
непољопривредна домаћинства, подстицањем такмичарског духа, пропагандно-едукативним
и другим мерама;
− обнови и развоју сеоске архитектуре, ради очувања културно-историјског наслеђа и локално
специфичног идентитета руралног амбијента, напоредо с унапређивањем хигијенских и
других услова становања на селу, у складу са савременим цивилизацијским стандардима;
− очувању и заштити биодиверзитета, геолошких, гео-морфолошких, хидрографских,
биотопских, културно-историјских и других природних и створених ресурса, односно извора,
између осталог, ради афирмисања локалних туристичких вредности, које чине један од
значајнијих потенцијала руралног и укупног економског и социјалног развоја Општине;
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− пoвeћaњу привлaчнoсти за насељавање руралних предела која су јаче захваћена процесом
демографског пражњења, пoсeбнo зa млaдe људe и пeнзиoнeрe, рaзвojeм eкoнoмиje,
инфрaструктурe и услугa, кoнзeрвaциjoм и унaпрeђeњeм прирoднoг и културнoг нaслeђa,
рaзвojeм туризмa и зaштитoм и рeпaрaциjoм живoтнe срeдинe;
− развијању разнoврсних видoва пeрманeнтнoг oбразoвања, стицања нoвих квалификациjа и
стручнoг oспoсoбљавања, посебно за коришћење нoвих тeхнoлoгиja у oблaсти
тeлeкoмуникaциja и инфoрмaтикe; и
− мобилисању локалног становништва и осталих актера руралне економије за креирање
локалне развојне стратегије.
1.4. ПРЕДЛОГ ПРИОРИТЕТА
Са становишта решења којима се обезбеђују основни предуслови за окретање општине Бор ка
одрживом развоју пољопривреде и села, приоритетни значај имају следеће активности:
− рeшавање питaњa зaгaђенoсти зeмљиштa SO2 гaсoм, спрeчавање дaље eрoзиjе и
пoбoљшaње хeмиjских oсoбина зeмљиштa, спрoвођењем дeтaљних истрaживaњa и изрaдом
и реализацијом кoмплeксних прojeката, у складу с просторно хетерогеним агроеколошким
условима, у првом реду за јако угрожене атаре насеља Бoр, Бучje, Дoња Бeла Рeка, Кривeљ,
Oштрeљ и Слатина, као и за најугроженије потесе КО Брeстoвац, Мeтoвница и Шарбанoвац;
− убрзавање регистрације пољопривредних газдинстава ради укључивања што ширег круга
робних произвођача у коришћење подршке из Аграрног буџета Републике за укрупњавање и
консолидацију земљишних поседа и унапређење биолошких, хемијских и физичких својстава
пољопривредног земљишта;
− oбeзбeђeњe стручнe, савeтoдавнe, инфoрматичкe и oпeративнe пoдршкe индустријским
радницима који се опредељују за инвестирање у повећање и унапређење, односно оснивање
пољопривредног газдинства као дугорочне перспективе живота и рада; и
− активирање постојећих грађевинских објеката, опреме и квалификоване радне снаге за развој
разноврсних производних, услужних, културних, еколошких и других делатности на селу,
проналажењем стратешких партнера, коришћењем бесповратних подстицајних средстава за
унапређење села из Аграрног буџета Републике Србије, конкурисањем за приступ другим
дoмаћим jавним фoндoвим, приватним извoрима и прeдприступним прoграмима Униje.

3. ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО
3.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
Табела 28: Шуме и шумско земљиште којима газдује Шумска управа Бор
газдинске
јединице/култура
Шума
Шумске културе
Шумско земљиште
Остало земљиште
Неплодно
Свега

Злотске
шуме
3.432,65
20,32
2.300,85
456,63
6.210,45

Црни врх
870,27
20,77
108,00
39,80
1.038,84

Малиник
939,94
53,83
37,50
361,80
1.393,07

Боговина
хектара
899,97
0,53
10,06
910,56

Стол

Укупно

1.240,06
100,72
80,31
2,23
407,80
1.831,12

7.382,89
141,81
2.543,52
506,42
809,40
11.384,04

%
64,85
1,25
22,35
4,44
7,11
100,00

Шуме на територији СО Бор припадају Тимочком шумском подручју. Обухваћене су са пет
газдинских јединица: Злотске шуме, Црни врх-Купиново, Малиник, Боговина и Стол. Шумама
газдује Шумско газдинство "Тимочке шуме-Бољевац" у оквиру ЈП "Србијашуме", а газдовање
шумама се реализује делатношћу Шумске управе Бор. Укупна површина шума и шумског
земљишта којима газдује Шумска управа Бор је 11.384 ha. Однос обрасле и необрасле површине
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може се оценити неповољним јер укупно учешће шумом необраслог шумског земљишта износи
22,35%, а знатно је учешће и неплодних површина 7,11%
3.1.1. Биоеколошке карактеристике
На подручју СО Бор затичемо знатан број група еколошких јединица који се у мањој или већој
мери слажу са рецентном вегетацијом,а то су:
− типичне шуме сладуна и цера (Quercetum frainetto - cerris) на смеђим лесивираним
земљиштима,
− шума сладуна и цера са грабом (Quercetum frainetto cerris carpinerosum betuli) на смеђим и
лесивираним смеђим земљиштима,
− шуме сладуна и цера са китњаком (Quercetum frainetto cerris petraetosum) на различитим
смеђим и хумусно силикатним земљиштима,
− шуме китњака (Quercetum montanum) на смеђим земљиштима,
− шуме китњака и граба (Quercetum carpinetum moesiacum) на смеђим земљиштима,
− шуме грабића (Carpinetum orientalis moesiacum) на црницама и различитим еродираним
земљиштима,
− шуме китњака, цера и граба (Carpino Quercetum petraeae - cerris) на земљиштима на лесу и
киселим силикатним стенама,
− брдске шуме букве (Fagetum moesiacae submontanum) на киселим смеђим и другим
земљиштима,
− планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима,
− ацидофилна планинска шума букве (Luzulo Fagetum moesiacae montanum) на јако киселим
земљиштима и
− ацидофилна шума букве са маховинама (Musco Fagetum) на екстремно киселим смеђим,
оподзољеним и еродираним киселим смеђим земљиштима.
3.1.2. Стање шума по намени
У односу на приоритетне функције шума све шуме на подручју Шумске управе Бор су обухваћене
са девет наменских целина (Табела 29.).
Табела 29: Наменске целине
н.ц.
"10"
"16"
"17"
"26"
"31"
"53"
"66"
"71"
"73"
"78

-

шуме намењене производњи дрвета
ловно узгојни центар крупне дивљачи
семенски објекти
заштитне шуме земљишта од ерозије
клима заштитне шуме
заштитне шуме саобраћајница
заштитне шуме (ван газдинског третмана)
научно истраживачке површине
рекреативно туристички центар
парк шуме

P (ha)
4.370
355,27
3,11
279,18
1,54
2.344,40
43,29
3,90
60,89
62,26
7.524,70

%
58,09
4,72
0,04
3,71
0,02
31,16
0,57
0,05
0,81
0,83
100,00

Унутар шума у државном власништву доминантне по површини су оне намењене производњи
дрвета одговарајућег квалитета и покривају 58,09%, стално заштитне шуме 31,16%, а остали
функционални типови иако бројни заузимају појединачно незнатне површине.
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3.1.3. Стање шума по очуваности
У укупном шумском фонду доминирају шуме високог порекла и оне покривају 53,00% обрасле
површине, изданачке састојине су заступљене на 8,32% површине, вештачки подигнуте састојине
на 6,51%, састојине мешовите по пореклу на 4,93%, а шикаре и шибљаци∗ заузимају 30,95%.
Просечна запремина у државним шумама на територији СО Бор је 127 m3/ha, а запремински
прираст 2,46 m3/ha. Просечна запремина у овим шумама ако се изузму површине шикара и
шибљака је 176 m3/ha, а запремински прираст је 3,42 m3/ha што се може сматрати осредњим
производним ефектима. Осредњост производних ефеката условљена је пре свега знатним
учешћем разређених високих састојина (18,03%), изданачких разређених састојина (2,20%),
осталих разређених категорија 3,83%.
Укупно учешће деградираних састојина без обзира на порекло је12,50%.
Производни потенцијал, у локалним оквирима, у односу на затечено стање шума тренутно се
користи са 83% у односу на запремину и око 80% у односу на прираст.
Производни потенцијал у односу на орјентациону нормалну запремину у буковим шумама Србије
(Vn=250 m3/ha) се користи са око 70%.
Основни дугорочни проблеми у газдовању овим шумама везани су за потребу конверзије
разређених и деградираних категорија шума, конверзију изданачких шума и мелиорацију шикара.

∗
Шикаре и шибљаци према међународним критеријумима не сматрају се шумом - обухватају се категоријом остало шумско
земљиште
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Табела 30.: Структура шума по намени
н.ц.
"10"
"16"
"17"
"26"
"31"
"53"
"66"
"71"
"73"
"78"

ГЈ "Злотске шуме"

ГЈ "Ц. врх-Купиново"

P (ha)

Vm3

Iv m3

1.832,11
355,27
3,11
25,08
1,54
1.235,86
3.452,97

237.028
40.553
1.704
555
522
25.391
305.753

4.288
743
13
11
24
496
5.575

P (ha)
761,64
25,25
43,29
60,89
891,04

ГЈ "Малиник"

Vm3

Iv m3

168.187
4.168
9.887
13.836
196.078

3.906
88
247
230
4.471

P (ha)
365,35
90,13
484,46
939,94

ГЈ "Боговина"

Vm3

Iv m3

140.058
21.797
9.345
171.200

2.449
406
170
3.025

P (ha)
899,97
899,97

ГЈ "Стол"

Vm3

Iv m3

P (ha)

Vm3

Iv m3

P (ha)

193.998
193.998

3.576
3.576

511,82
138,72
624,08
3,90
62,26
1.340,78

66.841
8.966
2.371
952
8.950
88.080

1.611
5
42
42
154
1.854

4.370,89
355.27
3,11
279,18
43,29
1,54
2.344,40
3,90
60.89
62,26
7.524,70

Укупно
v m3/
ha
806.112
184
40.553
114
1.704
548
35.486
127
9.887
228
525
341
37.107
16
952
244
13.836
227
8.950
144
955.112
127
Vm3

Iv m3
15.830
743
13
510
247
24
707
42
230
154
18.501

iv m3/
ha
3,62
12,1
4,18
1,83
5,71
15,6
0,3
10,8
3,81
2,47
2,46

Табела 31:Стање шума по пореклу и очуваности
Злотске шуме
Vm3

Iv m3

633,62

50.649

1.343

844,05

157.798

622,44

P (ha)

Малиник

Боговина

Стол

Укупно
v
m3/h
a

Vm3

Iv
m3

P (ha)

Vm3

64,87

13.736

240

1.796,04

380.312

212

7.660

4,27

992

29,60

7.779

163

1.409,70

288.875

205

3.883

2,75

13.435

209

5,58

335

0

782,63

78.678

101

1.649

2,11

830,49

180.328

3.236

100,1

21.850

403

3.988,37

747.865

188

13.192

3,31

10

13,88

2.427

73

235,33

35.077

648

320,79

54.843

171

1.149

3,58

0

0

0

0

0

157,76

8.848

176

165,42

9.149

55,3

186

1,12

13,49

1.782

47

0

0

0

118,80

7.440

7

139,78

9.553

68

61

0,44

418

19,02

2134

57

13,88

2.427

73

511,9

51.365

831

625,99

73.545

117

1.396

2,23

73

2

0

0

0

0

0

0

93,73

14.362

607

162,90

28.174

173

1.370

8,41

2.430

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,02

4.189

131

188

5,88

Vm3

Iv m3

Vm3

Iv m3

355,84

90.063

1.955

293,39

125.323

2.087

1.639

131,60

25.426

519

114,40

31.520

56.444

1.245

45,71

5.553

146

16,78

2.100,11

264.891

4.227

533,2

121.042

2.620

0,05

4

0,1

66,00

16.983

7,66

301

9,40

0

7,49

331

7,40

15,2

636

68,22
11,25

P (ha)
Високе
очуване
шуме
Високе
разређене
Високе
деградиран
е
Укупно
високе
Изданачке
очуване
Изданачке
разређене
Изданачке
девастиран
е
Укупно
изданачке
Вештачки
очуване
Вештачке
разређене

Ц. врх-Купиново
P (ha)

P (ha)

Vm3

Iv m3

P (ha)

448,32

100.541

2.035

571

290,05

66.352

2..911

49

92,12

424,6

159.754

2.707

418

5,53

352

0

0

0

0

0

0

16,9

66

16.983

13.739

761

0,95

1.759

97

20,79

Iv m3

iv
m3/ha
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Вештачке
деградиран
е
Укупно
вештачке
Мешовите
по пореклу
очуване
Мешовите
по пореклу
разређене
Мешовите
по пореклу
II спрат
вегетативно
Мешовите
по пореклу
деградиран
е
Укупно
мешовите
по пореклу
Шикаре
Шибљаци
Укупно:

137

8,42

69

3,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,08

310

13

15,50

379

24

15

0,99

87,89

15.567

861,2

21,74

2.503

93

0

0

0

0

0

0

100,8

14.672

620

210,42

32.742

156

1.573

7,48

11,83

392

16

207,38

47.158

1.175

28,35

7.628

216

32,48

6.526

174

0

0

0

280,04

61.704

220

1.581

5,64

0

0

0

41,73

4.511

101

9,45

1.685

45

23,12

4.717

93

0

0

0

74,30

10.913

147

238

3.20

0

0

0

14,41

3.539

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,41

3.539

245

57

3,96

0

0

0

2,20

342

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,20

342

155

7

3,18

11,83

392

16

265,7

55.550

1.340

37,8

9.313

261

55,6

11.243

267

0

0

0

370,95

76.498

206

1.883

5,08

21,95
1.215,99

398
23.869

7
450

4,40
0

0
0

0
0

111,22
347,33

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5,30
622,28

194
0

142,87
2.186,12

592
23.869

4
11

7
450

0,05
0,21

3.452,97

305.753

5.575

891.04

196.078

4.471

939,94

171.201

3.025

899,97

193.998

3.576

1.340,78

88.081

0
0
1.8
54

7.524,72

955.112

127

18.501

2,46
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3.1.4. Стање шума по смеси
Стање шума по мешовитости у државним шумама на територији СО Бор може се оценити
неповољним. Унутар укупног комплекса доминирају чисте састојине, а покривају 63,37% укупно
обрасле површине, док мешовите састојине пoкривају 5,34%, а у шибљацима као знатној
површински заступљеној категорији (30,89%) мешовитост није установљена (Табела 32).
С обзиром на претходну констатацију један од приоритетних задатака у овим шумама везан је за
потребу увећања у шумском фонду незнатно заступљених аутохтоних врста дрвећа.
Табела 32: Стање шума по смеси
мешовитост
чисте
мешовите
шибљаци
Укупно:

Злотске
шуме
2.199,12
15,91
1.237,94
3.452,97

Ц. врхКупиново
797,47
57,00
93,00
891,04

Малиник

Боговина

хектара
474,93
899,97
6,46
458,55
939,94
899,97

Стол
426,95
285,73
628,10
1.340,78

Укупно
4.798,44
401,67
2.324,59
7.524,70

%
63,77
5,34
30,89
100,00

3.1.5. Стање шума по врстама дрвећа
У шумском фонду (државно власништво) инвентуром шума су евидентиране двадесет три (23)
врсте дрвећа. Доминантна врста дрвећа је буква која у укупној запремини учествује са 88,4%, а у
запреминском прирасту са 83,8%. Учешће осталих врста је скромно, понекада појединачно, те је
основни задатак у односу на ову чињеницу даље увећање у шумском фонду аутохтоних
присутних врста. Потребно је истаћи да је у шумском фонду евидентирано неколико ретких,
реликтних и угрожених врста (Табела 33).
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Табела 33: Стање шума по врстама дрвећа
Злотске шуме
V m3
буква

Црни врх

Iv m3
266.305

V m3
4.264

б. јасен
грабић

16.335
2.931
4.616

82

трешња
ц. Бор

11.676

646

китњак
б. бор

598
2.871

155

338

14

млеч
дуглазија
јавор
јела

83

4.142

95

3

Боговина

Iv m3

170.087

V m3

3.007

193.998

Стол

Iv m3
3.576

4

пл. јавор
граб
багрем
омл

V m3

5.575

%

Iv m3

%

28.077

517

844.469

88,4

15.506

61

1

156

0,0

4

83,8
0,0

146

1

16.481

1,7

310

1,7

24.965

368

25.038

2,6

370

2,0

2.946

0,3

59

0,3

31

0,0

1

0,0

5.881

0,6

122

0,7

180

0,0

8

0,0

2

31

1

1.014

38

180

8

806

36

9.987

420

22.469

2,4

1.102

6,0

549

18

398

7

947

0,1

25

0,1

598

0,1

42

0,2

6

0,0

0

0,0

371

2,0

15
140

0
0

111

6

0

1.905

62

4

0

1.318

47

7

1

121

2

161

5

240

5

1.995

42

588

13

9

0

1.923

66

196.078

4.471

3.552

154

8.328

0,9

4

0,0

0

0,0

952

42

1.290

0,1

56

0,3

1.318

0,1

47

0,3

211

0,0

5

0,0

0

9

0

171.200

3.025

сладун
305.753

Укупно
Iv m3

73

тиса
укупно:

V m3

42

пл. брест
смрча

186.002

59

липа
отл

V m3

309

цер
ц. јасен

Малиник I

Iv m3

193.998

3.576

971

16

2.959

71

401

0,0

10

0,1

3.554

0,4

71

0,4
0,4

2.968

0,3

71

1.923

0,2

66

0,4

9

0,0

0

0,0

15.901

255

15.901

1,7

255

1,4

88.080

1.854

955.112

100,0

18.501

100,0
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3.1.6. Стање шума по старости
Унутар комплекса државних шума на територији СО Бор доминирају једнодобне састојине и оне
покривају већи део обрасле површине.
У оквиру високих састојина (букве) уочљив је ненормалан стварни размер добних разреда са
доминацијом састојина старих 100-120 година и знатним учешћем млађих старосних категорија.
Неправилна структура по старости је најизраженија у газдинској јединице Злотске шуме у којој
осим наведене доминантне категорије по старости затичемо знатно учешће најмлађих
састојинских категорија при чему је посебан проблем везан за слабу обраслост (I b) добни
разред.
У категорији изданачких шума (буква) такође је јасно изражена ненормалност састава по класама
старости са доминацијом површина у VI, потом III, V и VII добном разреду (Табела 34).
Састојине багрема су старости 1 до 25 година са доминантном старошћу од 15 до 25 година.
Вештачки подигнуте састојине такође, услед спонтаног подизања карактерише неправилан
размер по старосним категоријама, а доминирају површине од 10 до 50 година старости.
Табела 34: Стање шума по старосној структури
Високе
шуме
Злотске
шуме
Црни врх
Малиник
Боговина

укупно

Ia

2065,77
781,17
446,80
764,02
4057,76
%

3,08
3,08
0,08

Ib

II

III

IV

242,5

294,31

0

31,19
30,95
304,64
7,51

5,80
5,81
123,69
429,61
10,59

280,00
27,55
131,98
439,53
10,83

V

VI

VII

VIII

IX

Хектара
7,51

24,06

1456,79

0

0

40,60

52,74
101,8
49,98
212,03
5,23

156,87
70,56
68,15
319,64
7,88

186,98
169,44
344,13
2157,34
53,17

67,28
0
0
67,28
1,66

21,9
30,16
0
52,06
1,28

9,60
7,21
15,14
72,55
1,79
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Изданачке шуме
Злотске шуме

укупно

Ia

Ib

II

III

Црни врх
Малиник

3,62

Боговина
Стол (багрем)

укупно

209,02

IV

V

VI

VII

VIII

6,62

3,13

4,36

1,09

14,79

0

4,50

43,6

16,91

1,41

2,34

4,17

8,85

7,48

1,19

0

13,59

IX

3,90

18,66
18,66

0
3,62

0
24,01

57,77
63,24

43,93
70,55

53,54

24,39

3,90

Ia

Ib

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2,73

1,9

2,73

18,66
20,56

21,42
7
0
28,42

16,16
7,07
0
23,23

25,68
5,75
57,77
89,2

0,95
43,93
44,88

261,91

Високе шуме
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3.1.7. Стање шума по газдинским класама
У државним шумама на територији СО Бор доминирају високе шуме букве у оквиру производне
функције. Просечна запремина у газдинским класама високих шума букве по појединим
газдинским класама се креће од 135 m3/ha до 522 m3/ha, просечно 206 m3/ha.
Текући запремински прираст у овим истим газдинским класама се креће од 2,0 m3/ha до 7,5 m3/ha,
просечно 3,65 m3/ha.
Газдинске класе високих деградираних шума букве покривају у оквиру производне намене знатну
површину (497 ha), а карактеришу их релативно ниски производни ефекти са просечном
запремином од 101 m3/ha и просечним текућим запреминским прирастом од 2,0 m3/ha.
Изданачке шуме букве и припадајуће им газдинске класе у оквиру производне намене обухватају
179,19 ha са просечном запремином по појединим газдинским јединицама од 40 до 255 m3/ha и
текућим запреминским прирастом од 1,2 до 6,3 m3/ha.
У оквиру ловишта у Злотским шумама (наменска целина «16») доминантне газдинске класе су
високих очуваних шума букве са тренутно ниским производним потенцијалом (v = 152 m3/ha; iv =
1,8 m3/ha) и газдинска класа високих деградираних шума букве са нешто нижом просечном
запремином од 90 m3/ha и просечним запреминским прирастом од 2,3 m3/ha.
У стално заштитним шумама доминирају шибљаци грабића и осталих врста на површини од
2.166 ha.
У оквиру локалитета рекреативног карактера на Црном врху (н.ц. "73") такође доминирају шуме
букве и при том газдинска класа високих очуваних шума букве има добре производне ефекте (v =
245m3/ha; iv = 6,0 m3/ha), а због своје развојне фазе ове шуме су у рекреативном смислу високо
вредне. Нешто скромније је учешће изданачких шума букве у оквиру ове наменске целине, а
производни ефекти су v = 181 m3/ha и iv = 4,6 m3/ha.
Сам Црни врх, односно, шуме на њему су обухваћене категоријом климазаштитних шума букве
које су визуелно другачије у односу на окружење са врло гранатим крошњама и често формиране
у смеру дувања најјачег ветра.
У газдинској јединици Стол знатно је присуство сатојина багрема који су тренутно са врло
скромним производним потенцијалом, али је њихова заштитна улога неоспорна.
3.1.8. Стање приватних шума
Укупна површина приватних шума је 26.827 ha, а просечна величина катастарске парцеле под
шумом је 0,54 ha.
Просечна запремина у приватним шумама борског округа је 46 m3/ha, а текући запремински
прираст је 1,4 m3/ha.
У приватним шумама доминирају изданачке шуме букве, изданачке шуме сладуна и цера,
изданачке шуме китњака и изданачке шуме граба. Доминантна старост у овим шумама је 40-60
година.
У контактној зони на граници са државним шумама знатно је учешће и шума високог узгојног
облика.
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3.1.9. Стање дивљачи
На територији СО Бор налазе се два ловишта: "Злотске шуме - Црни врх" којим газдује ЈП
"Србијашуме" и "Бакар" којим газдује ловачко удружење Бор.
Табела 35: Стање површина у ловиштима
Назив ловишта

Површина

Шуме и
шумско
земљиште

Ливаде и
пашњаци

Њиве и
оранице

Воћњаци и
виногради

Остало
земљиште

хектара
Злотске шуме - Црни
врх
Бакар

15.447

7.183

7.941

140

-

183

68.835

29.517

13.506

16.877

2.473

5.462

Унутар ловишта "Црни врх-Злотске шуме" 800 ha је ограђено. Основне врсте дивљачи у ловишту
су: муфлон, јелен лопатар, срна и дивља свиња.
Табела 36: Стање дивљачи у ловиштима
Врста дивљачи (ограђени део)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муфлон
Лопатар
Европски (горски) јелен
Отворени део
Дивокоза
Срна
Дивља свиња

Ловно-продуктивна површина
ha
800
800
800
5.000
800
14.000
8.000

пролеће

Бројност
Пред лов
240
48
32
75
100
450
80

302
64
41
96
120
555
116

3.1.10. Стање заштићених делова природе
Унутар државних шума на територији СО Бор издвојен је предео изузетних одлика „Кањон
Лазареве реке“.
1. Предео изузетних одлика „Кањон Лазареве реке'' заштићен је Уредбом Владе РС бр.
353-1421/2000 од 05. маја 2000. године. У оквиру подручја раније су заштићени решењима
Завода за заштиту и научно проучавање природних реткости Природни споменик „Лазарева
пећина'' (1949. год.) и Резерват ''Малиник'' (1957. год. и новим решењем 1959. год.).
Кањон Лазареве реке је један од најдубљих и најтипичнијих кањона у Србији. Лазарева долина
која се налази у сливу Злотске реке, састављен је из клисурастог и кањонског дела који заједно
чине јединствену целину и повезани су прелазима. Долина почиње на месту где се састају
долине Кленцуше и Демозлота и пружа се 5 km. Најмања ширина кањона је 6,8 m. У подручју
Лазаревог кањона постоји два климакс-стадијума вегетације: на силикатима и то заједница
Carpino orientalis-Quercetum frainetto-cerris, а на кречњацима заједница Syringo-Carpinetum
orientalis. Трајни стадијуми полидоминантних заједница су: Fago-Coryletum colurnae mixtum
juglandetosum и Fraxino-Coryletum colurnae syringetosum. Од осиромашених реликтних заједница
треба издвојити следеће: Syringo-Carpinetum orientalis, Syringo-Prunetum mahalebi, TaxoSyringetum, Cotino-Syringetum, Pinetum nigrae, као и мезофилне заједнице: Fagetum submontanum
Coryletosum colurnae, Fagetum submontanum juglandetosum. Најраширенија реликтна заједница је
Syringo-Carpinetum orientalis у којој се јавља ендемична врста Балканског полуострва Ramonda
serbica. ''Кањон Лазареве реке'' смештен је на подручју општина Бољевац и Бор. Укупна
заштићена површина износи 1.755,50 ha. Шумско земљиште у државној својини на подручју
Лазаревог кањона обухвата и заузима одељења 151, 153, 154, 151/1 и 139/3 Г.Ј. ''Злотске шуме'' и
одељења 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, и 34/а Г.Ј.''Малиник I''. На
споменику природе ''Лазарев кањон'' успоставља се режим заштите II степена.
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Унутар газдинске јединице Стол налази се парк шума Брестовачка бања која обухвата 66,16 ha, а
у односу на просторну поделу су одељења 54 а;с; 55 цело; 13 с и 15 b. Парк шума чини природно
окружење ширег бањског простора и углавном се користи у рекреативне сврхе.
3.1.11. Отвореност шумским путевима
Садашња отвореност шумским путевима се креће од 3,46 km/1000 ha у газдинској јединици Стол
до 8 km/1000 ha у газдинској јединици Злотске шуме (Црни врх-Купиново 63 km/1000 ha).
Садашња отвореност шумским путевима ни у минимуму не задовољава неопходне потребе те је
неопходна постепена изградња – ширење густине мреже шумских путева у циљу достизања
претпостављеног оптимума од око 15 km/1000 ha.
3.1.12. Здравствено стање
Здравствено стање ових шума може се оценити добрим. Основни угрожавајући фактори ових
шума су абиотичке природе и то су шумски пожари и аерозагађење.
У неким деловима комплекса знатан је утицај и домаће стоке, посебно на успостављање процеса
природне обнове у зрелим буковим шумама.
Проблеми у Борским шумама у државном власништву у основи су следећи:
• делом екстремно лоше станиште са израженом киселошћу;
• знатно учешће зрелих и престарелих састојина (потпуно чисте);
• знатно учешће девастираних састојина лошег квалитета и изданачких шума;
• знатно учешће необраслог земљишта.

3.2. ФУНКЦИЈЕ И ЦИЉЕВИ
Наведене функције (циљеви) ће се у могућој мери ускладити са стратешким циљевима
дефинисаним Просторним планом Србије који се односе на шуме а усмерени су на:
• унапређивање стања постојећих шума;
• очување или увећање степена шумовитости.
Однос државе према шуми у већини европских земаља је уређен на јединствен начин и
карактерише га:
1. Стратегија трајног коришћења, при чему се мора управљати и газдовати тако да се више
рачуна води о природној животној средини, њеном очувању и заштити;
2. Јединствен и једнак статус свих шума - без обзира на власништво (заснован на
најновијим стручним и научним сазнањима о сложеним карактеристикама шума као
природних екосистема);
3. Услови и средства за унапређивање стања и функција шуме обезбеђује власник или
корисник шуме;
4. За посебна ограничења у коришћењу шума и шумских подручја, или умањене приходе
који на основу тога настају, држава или корисник надокнађују ту разлику.
Општи циљеви газдовања шумама на територији СО Бор, полазећи од основних принципа
одрживости, тј. трајности и рационалности, су:
1. заштита, очување и унапређивање биодиверзитета као осталих економских, социјалних
и еколошких функција шумских екосистема,
2. унапређење стања шума увећањем обраслости и негом шума, обнављањем аутохтоних
врста дрвећа, индиректном и директном конверзијом изданачких шума у високе или друге
одговарајуће узгојне облике и спровођењем мера заштите шума, и
3. повећања површине под шумом (пошумљавањем) у складу са рејонизацијом и
категоризацијом простора
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4. обезбеђивање услова и могућности за коришћење и развој у оквиру научно истраживачке, образовно-васпитне, рекреативене, културне као и других делатности,
5. обезбеђивање услова за заштиту осталих природних вредности, заштиту предела и
унапређивање шумарства, ловства, водоснабдевања и производње здраве хране...
Посебни циљеви газдовања шумама обухватају:
• заштиту и обнављање генетског фонда и разноврсности, а посебно заштићених,
реликтних и ендемичних врста, шумских и других заједница,
• заштиту и унапређивање шумских екосистема у целини,
• реституцију деградираних екосистема,
• репатријацију појединих врста флоре и фауне,
• заштиту шума од различитих угрожавајућих фактора,
• конверзију и реконструкцију девастираних састојина,
• развој и унапређивање шумарства у циљу што потпунијег коришћења укупних
потенцијала шума у овом шумском подручју,
• едукацију и укључивање локалног становништва у различите активности и делатности у
шумском простору,
• инфраструктурно опремање у циљу што потпунијег полифункционалног коришћења и
остваривања напред наведених циљева.
Специфични циљеви су:
• даље истраживање сложене природе шуме и карактеристика шумских екоситема у
целини, посебно ретке и угрожене,
• стварање информационог основа о приватним шумама на територији СО Бор.

3.3. КОНЦЕПТ
Основни дугорочни задаци уређења и коришћења шума и шумских земљишта у односу на
претходне опште и посебне циљеве везани су за:
• унапређивање стања постојећих шума;
• увећање површине под шумом - пошумаљавањем.
Унапређивањем стања постојећих шума обезбедиће се:
1. увећањем степена обраслости, квалитета и побољшањем размера смесе у високим
шумама на површини од 1.410 ha.
2. конверзијом високих деградираних шума на површини од 400 ha.
3. индиректном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на површини од 60 ha у
шумама у државном власништву и 400 ha у приватном власништву.
4. директном конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик на површини од 150 ha у
државним и 300 ha у приватним шумама.
5. интензивним мерама неге (чишћења) у културама и вештачки подигнутим састојинама на
површини од 1.700 ha.
6. интензивним мерама неге (прореде) у очуваним састојинама на површини од 1.600 ha.
7. попуњавањем - форсирањем природним и вештачким путем , обнављања аутохтоних
врста дрвећа.
8. спровођењем мера (превентивне и репресивне) заштите шума на површини од 38.000 ha.
9. спровођењем мера противпожарне заштите.
10. забраном сеча реликтних, ретких и угрожених врста као што су дивља трешња, горски и
планински јавор, бели јасен и планински брест, бреза, тиса и јасика.
11. ширењем површине посебно заштићених делова природе у складу са међународним и
локалним критеријумима.
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Повећање површине под шумом обезбедиће се:
1. пошумљавањем на шумском земљишту VI, VII и VIII бонитетне класе у државном и
приватном власништву.
3.3.1. План неге и обнове шума
Планом неге и обнове шума обухваћени су следећи радови по врсти и обиму:
Државне шуме:
311
313
314
317
801
802
804
913
915
919
922
923
925
926
927
928

-

ha
132
55
140
39
132
242
54
407
339
4
699
25
230
372
1.364
19

Обнављање шума природним путем
Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина
Вештачко пошумљавање сетвом семена
Вештачко пошумљавање садњом
Попуњавање природно обновљених површина сетвом
Попуњавање природно обновљених површина садњом
Попуњавање вештачки подигнутих састојина садњом
Сеча избојака
Уклањање корова ручно
Окопавање
Кресање грана
Чишћење од доњих грана
Међуредна обрада
Чишћење у младим природним састојинама
Чишћење у младим културама
Исправљање садница

Табела 37: Планирани обим радова на нези и обнови шума по газдинским јединицама:
Врста рада
313
314
311
801
802
804
913
915
919
922
923
925
926
927
928
317

Злотске шуме
0,00
54,64
0,00
54,64
151,60
1,07
152,67
1,07
0,00
533,65
12,47
118,06
31,79
1,14
19,49
0,00

Црни врх
72,72
0,00
96,37
0,00
40,27
31,65
126,00
215,00
0,00
62,87
0,00
24,07
83,70
681,58
0,00
0,00

Малиник
Боговина
Хектара
53,54
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,22
35,49
0,00
12,63
0,00
53,54
49,66
104,84
0,00
0,00
0,00
13,48
75,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1,25
14,78
140,42
497,44
0,00
0,00
0,00
0,00

Стол
4,18
0,00
43,90
0,00
14,65
8,55
25,55
17,94
3,99
13,17
12,83
88,10
239,87
44,43
0,00
38,59

укупно
131,94
54,64
140,27
131,86
242,01
53,90
407,42
338,85
3,99
699,11
25,30
230,23
371,39
1365,01
19,49
38,59

3.3.2.План коришћења
Сече обнављања у државним шумама у десетогодишњем планском периоду обухватају 2.055 ha,
а проредне сече као мере неге 1.643 ha. Очекивани принос од реализације ових сеча је око
132.000 m3 (главне сече) и око 56.000 m3 (проредне сече) односно укупно 188.000 m3 или око
1.880 m3/годишње. У приносу доминира буква.
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3.3.3. Остали видови коришћења
Према досадашњем искуству може се очекивати принос на годишњем нивоу око 2.500 kg
печурака, око 1.500 kg лековитог биља, 1.000 kg шипака и 1.500 kg купина.

4.ТУРИЗАМ
4.1 ОЦЕНА СТАЊА, ПОГОДНОСТИ, ОГРАНИЧЕЊА И КОНФЛИКАТА
4.1.1 Оцена стања
Туризам у борској општини није афирмисан као развојна активност. Доминација рударско
топионичарског басена, на чијој се производњи град Бор развио, озбиљно је угрозила животну
средину и природно окружење као базичне туристичке ресурсе. Релативно богат град, Бор је у
послератном периоду изградио значајне рекреативне и спортске капацитете, првенствено за
одмор и опоравак својих радних људи, а делом и за екстерне кориснике. У самом Бору су
изграђени значајни спортски и рекреативни садржаји, а у његовом традиционалном излетничком
окружењу - посебно у Брестовачкој Бањи и на Борском језеру и значајни садржаји туристичке
понуде (уз садржаје удаљенијих пунктова на Дубашници, Столу и уз Лазареву пећину). Но, иако
се стварно угроженом средином од стране РТБ сматра простор у ваздушном радијусу 12 km од
центра Бора (обухватајући Брестовачку Бању и Борско језеро), зависно од рељефа, вегетације,
ветрова и других услова, негативни утицаји басена у његовом пуном раду су се (првенствено
путем ваздуха) простирали и на даље локалитете, допирући до Црног врха, Стола и Лазареве
пећине.
1. Видови туризма и организованост туристичке понуде
У граду Бору афирмисан је у одређеној мери само пословни туризам и донекле манифестациони
и екскурзиони туризам, а у његовој околини - бањски, излетничко-рекреативни,
дечији/омладински и ловни туризам, уз делимичне активности спортског и конгресног туризма.
Пословни туризам представљао је најзначајнији сегмент туризма у граду, пратећи развој
рударско-топионичарског басена, али постојећа понуда за слободно време пословних људи није
била специфицирана. Екскурзиони туризам био је заснован на идеализованим социјалистичким
мотивима РТБ и на неким природним и културним мотивима непосредне околине (са смештајем
на Борском језеру). Културне манифестације у функцији туризма у Бору су: спортске, културне и
забавне манифестације регионалног и републичког нивоа, традиционална рударска
манифестација “Скок преко коже”, Сајам књига, вајарска колонија “Бакар”, Дан рудара са
спортским, рекреативним и забавним активностима на Столу, косидба на Столу, Борски сусрети
балканских књижевника, гостовање преведених иностраних писаца и Југословенски научни
симпозијум рударства и металургије.
У околини Бора су заступљени: бањски туризам (у Брестовачкој Бањи), стационарни
дечији/омладински туризам (у одмаралишном комплексу “Бамби” на Борском језеру), летњи
излетнички туризам (у Бањи, на језеру, Злотским пећинама, Црном врху, Столу и др.), односно
ради алпског скијања (на Црном врху и делом на Савачи и Столу), као и ловни туризам (у
државним ловиштима Дубашница и Злотске шуме и ловиштима локалног ловачког друштва).
Спортски и конгресни туризам (припреме спортиста и скупови) организовани су повремено у
хотелу “Језеро” на Борском језеру.
Доминантни део постојеће туристичке понуде Бора смештен је дакле у његовом чистијем
окружењу, док у граду практично нема понуде, сем неких скупова и манифестација, иако, уз
постојећи хотелски смештај, постоје значајни угоститељски, спортски, рекреативни, културни и
забавни садржаји.
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Туристичка понуда Бора и околине није ни организована ни обједињена. Доминантне туристичке
активности у околини организују парцијални носиоци - субјекти здравства и угоститељства из
Брестовачке Бање, дечије одмаралиште “Бамби” на Борском језеру, Спортско-пословни центар
“Младост” из Бора, “Србијашуме” и ловачко друштво “Бакар” из Бора. Највећи део корисника је
локалног порекла.
2. Туристичка понуда у простору, спортски, рекреативни, културни и едукативни садржаји
Туристичка понуда у простору (мотивски садржаји спорта, рекреације, природе, културе и
едукације ван физичких целина туристичког смештаја), као и спортски, рекреативни, културни и
едукативни садржаји у саставу насеља у функцији туристичке понуде општине Бор су:
− у Бору - СПЦ “Младост” са главним садржајима спорта и рекреације, пропаганде,
хотелијерства и угоститељства; два фудбалска стадиона, стрелиште и Стадион малих
спортова; у свим основним и средњим школама постоје фискултурне сале и/или терени за
мале спортове, а у више месних заједница терени за мале спортове, али знатан број
објеката је потребно обновити; у погледу културе и едукације, потенцијалну понуду чине
следећа културна добра: споменик културе Француска касина (данас Технички факултет), три
заштићена споменика, Француска и Немачка рударска колонија, зграда Дирекције рудника,
црква Св. Ђорђа, Историјски архив града и посебно Музеј рударства и металургије;
− у оквиру Брестовачке Бање постоји парк шума, старо купатило и стари турски хамам,
споменици културе Конак кнеза Милоша и Кнежев двор, као и просторна културно-историјска
целина ужег подручја Бање.;
− на Борском језеру постоји купалиште са плажама, теренима за мале спортове и паркингом,
али због велике осцилације водостаја често преко лета ван употребе; од спортскорекреативних садржаја, у склопу хотела “Језеро” постоје затворени и отворени спортскорекреативни објекти, а у саставу спортског центра “Савача” спортско-рекреативни терени и
мало скијалиште;
− на Црном врху, у саставу започетог туристичког центра “Јелен” постоји ски-лифт са скистазом (сада ван употребе);
− на крашкој површи Дубашница постоји затворено ловиште (уз спелеолошке објекте и
планинарске стазе), у Злотским шумама отворено ловиште (са оба ловишта газдује ЈП
“Србијашуме”), а на осталим планинским просторима отворена ловишта ловачког друштва
“Бакар” из Бора;
− на Столу (највиши део Голог крша) постоје: мало скијалиште, полигон за обуку алпиниста, као
и импровизовани рекреативни терени;
− у оквиру Злотских пећина заштићеног Лазаревог кањона постоји уређена Лазарева пећина, а
од 1976. године за туристе је отворена и пећина Верњикица (сада затворена); повремено се
предузимају неорганизоване посете приступачним деловима Лазаревог кањона.
3. Туристички смештај
Према подацима за 2004. годину, туристички смештај у граду Бору био је заступљен само у
хотелу “Србија” капацитета 297 лежаја (данас користи само 46 лежаја, док остале користе
расељена лица са Косова и Метохије), у саставу Угоститељског предузећа “Бор”. Због застоја
рада РТБ, овај хотел тренутно задовољава потребе, али је потребна његова обнова. У
међувремену, започета је изградња мањег хотела у новом градском центру. У Бору постоје
значајни потенцијали за организовање туристичког смештаја у слободним капацитетима
становања.
Знатно већи и разноврснији туристички смештај заступљен је у околини Бора, укупно 707
регистрованих лежаја разних категорија. На Борском језеру су хотел “Језеро” са 250 лежаја (у
саставу СПЦ “Младост”), као и одмаралиште за децу/омладину “Бамби” на локалитету Савача са
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250 лежаја. У оквиру Акционарског друштва “Брестовачка Бања” на Борском језеру је и 18
бунгалова са 36 лежаја, као и напуштени, руинирани хотел “Металург” (ван функције). Уз језеро је
аутокамп. У оквиру Акционарског друштва “Брестовачка Бања” у Бањи је укупно 94 лежаја (у
хотелу “Српска круна”, мотелу “Излетник” и у пет вила). Већина капацитета је за обнову и
модернизацију, а у Бањи постоји и један број руинираних објеката који би могли да се обнове за
туристичкки смештај (посебно стара школа). У саставу Земљорадничке задруге “Злот” је мотел
“Злотске пећине” (уз Лазареву пећину) са 12 лежаја. Завршени резиденцијални објект - вила (са
10 апартмана и неколико соба са укупно 25 лежаја) и ловачки дом, оба на Дубашници, користе се
као објекти затвореног типа у оквиру ЈП “Србијашуме”. На Столу постоји планинарски дом са 40
лежаја. На Борском језеру и у Брестовачкој Бањи у оквиру КО Брестовац према статистици
постоји 1.129 станова за одмор/викендица са око 4.000 претежно субстандардних лежаја, а у
селима Слатина, Метовница, Шарбановац и Злот око 300 станова за одмор са око 1.000 такође
субстандардних лежаја.
У оквиру новог туристичког центра “Црни Врх” (касније названог “Јелен”) започета је изградња
планираног капацитета од 1.000 лежаја (завршен само резиденцијални објект са 7 апартмана,
односно око 30 лежаја). Према процени 2001. године, завршеност Центра износила је просечно
око 47%. Изградња је обустављена, а објекти конзервирани.
4. Туристички промет
Драстичан застој у туристичком промету Србије у последњих осамнаест година није мимоишао
ни Бор са околином. Према расположивим подацима за 2002. у хотелу “Србија” остварено је
3.410 ноћења (3.299 домаћих и 111 страних), уз искоришћеност издаваног капацитета (46 лежаја)
од 20,3% на годишњем нивоу, неупоредиво мање него крајем 80-тих година. Низак степен
искоришћености хотела условљен је смањењем броја пословних гостију, коришћењем хотела од
стране избеглица и расељених лица, неефикасношћу пословања друштвеног предузећа,
дестимулативном фискалном политиком и др. Побољшање рада хотела очекује се после његове
приватизације.
Туристички промет у околини Бора је већи, сразмерно већем броју лежаја. Нешто већу
попуњеност у 2002. години имао је хотел “Језеро”, иако због нерешеног грејања не ради преко
зиме (25,4% на годишњем нивоу, са 23.193 ноћења). Установа за децу “Бамби” на Савачи са
12.014 пансион/дана у 2002. години остварила је попуњеност од 14,3%. Још мању просечну
попуњеност имају објекти Акционарског друштва “Брестовачка Бања” у Бањи и на језеру
(бунгалови) - 12,6%, са 6.000 пансион/дана. Најмањи степен икоришћености има мотел “Злотске
пећине” (око 5%).
Наведени показатељи туристичког промета за Бор и околину су далеко испод свих мерила
рентабилности.
5. Туристичке агенције и организације
Туристичким посредовањем у Бору се бави пет туристичких агенција специјализованих за: дечији
и омладински туризам, аранжмане за летовања и зимовање у земљи и иностранству и ђачке
екскурзије. Тежиште пословања свих агенција је на одвођењу локалног становништва у друге
домаће и иностране туристичке дестинације, а само у мањој мери на довођењу гостију.
Туристичка организација општине Бор, после паузе у раду, поново је формирана, са амбицијом
унапређења туристичке понуде општине.
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4.1.2. Неискоришћене погодности за развој туризма
1. Географски и саобраћајни положај
Географски положај општине Бор у источном делу Јужног Кучаја (природног добра и туристичке
регије по ППРС), са крашким структурама Малиника, Дубашнице, Голог крша, Великог крша,
Стола и др., са деловима токова Црног Тимока, Злотске, Брестовачке и Поречке реке, на
средокраћи између Дунава (међународни пловни транзитни туристички правац и Национални
парк Ђердап) и Старе планине (Парк природе и туристичка регија), са Брестовачком Бањом и
Борским језером, у близини Зајечара, археолошког налазишта Ромулијана, Гамзиградске Бање и
граничног прелаза Вршка Чука, са туристичког аспекта може се оценити сасвим повољним. Но, у
односу на главне саобраћајнице и развојне осовине Србије, положај општине је у осетно мањој
мери фактор развоја туризма.
2. Морфометријски, климатски и биолошки услови
Рељеф подручја са претежно ниским планинама, котлинама, тектонским рововима, хорстовима и
др., погодан је за одређене активности копнене рекреације које нису условљене већом енергијом
рељефа, али се, сем за локално излетништво и планинарење, односно за лов, не користе у
значанијој мери. Умерено-континентална клима прати одлике рељефа, омогућавајући претежно
летње туристичке и рекреативне активности, а у планинским просторима, због надпросечне
снежности за ове висине, има одређених услова и за зимске активности, посебно на Црном врху
и Столу. Флора и фауна биле би, по физичко-географским предиспозицијама, врло богате да није
било деградирајућих утицаја РТБ. Да би овај простор постао интересантан за туризам и
рекреацију, неопходни су озбиљни поступци санације флоре и вегетације. Главно богатство и
биолошки потенцијал чине шуме, у нижим просторима храста сладуна и цера помешане са
грабом, а у вишим просторима букве. Значајну привредну и антиерозиону улогу у нижем побрђу
имају и ливаде. Због девастирања вегетације, и потенцијални фонд дивљачи у околини Бора је
деградиран, али пример планског узгоја дивљачи на Дубашници указује на значајне туристичке
потенцијале борских ловишта.
3. Балнеолошки и рекреативни хидро-ресурси
Значајније водне туристичко-рекреативне потенцијале општине представљају само Борско језеро
(површине од око 30 hа, са највећом дубином од 48 m) и термоминералне воде Брестовачке
Бање и Шарбановца. Ако доминантна намена језера буде рекреација (са стабилним нивоом воде,
уместо осцилација због коришћења за потребе РТБ Бор), ова акваторија, и поред релативно
скромне површине, уз адекватно уређење обале, може да прихвати бројне спортове на води.
Термоминералне воде Бање са постојећим капацитетом од 7-8 l/sec. и температурама до 40°С,
поред флаширања (минерална вода Аљуа Брест), довољне су за проширење бањске функције
(изградња новог купатила), као и за изградњу рекреативних садржаја (базени). Очекивања да се
новим бушотинама могу обезбедити веће количине и више температуре воде још нису
потврђена. Термоминералне воде Шарбановца тек треба испитати у погледу својстава и
капацитета.
4. Природна добра
Значајне природне вредности на подручју општине, посебно споменик природе “Лазарев кањон”
(са природним резерватом Малиник, Лазаревом пећином, пећином Вењикица и др.) и
евидентирана природна добра “Тилва њагра”, подручја Брестовачке Бање и Борског језера, као и
источни део Кучајских планина, Велики крш, Стол-Голи крш, западне падине Дели Јована и
клисура Беле реке, такође су прворазредни туристички мотиви, али нису укључени у туристичку
понуду, сем Лазареве пећине, подручја Борског језера, Брестовачке Бање и Стола. Пећину
Верњикица треба поново отворити за посетиоце и организовати групне посете Лазаревом кањону
са водичима, а уређењем излетничких и планинарских стаза отворити остале локалитете.
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5. Културна баштина
Културна баштина општине Бор није довољно туристички валоризована. Најзначајнија
непокретна културна добра у граду Бору, везана претежно за рударство као развојну судбину
Бора, као и остала значајнија добра, треба укључити у туристичку понуду (посебно споменике
културе и археолошко налазиште Кучајна), што важи и за покретну културну баштину у Музеју
рударства и металургије и у Историјском архиву града. У контексту туризма, граду недостају
разноврсније културне и културно-забавне манифестације. У Брестовачкој Бањи, у туристичку
понуду треба организованије укључити споменике културе Конак кнеза Милоша и Кнежев двор,
као и просторну културно-историјску целину ужег подручја Бање. У околини Бора такође постоје
археолошки остаци старих насеља и рударења погодни за презентацију.
6. Садржаји спорта и рекреације
Спортско-рекреативни садржаји у Бору били су надпросечно развијени за градске услове у
Србији, што је у последње време релативизовано потребом обнове знатног дела објеката.
Садржаји СPЦ “Младост”, спортских клубова и Спортског савеза, у месним заједницама и у свим
школама недовољно се користе, иако располажу знатном резервом за укључивање у туристичку
понуду. Са аспекта туризма, граду недостају разноврсније и богатије спортске манифестације. У
Брестовачкој Бањи, поред рекреативних капацитета термоминералне воде, нису искоришћени ни
могућности изградње трим стазе у парк-шуми, терена малих спортова и др. На Борском језеру,
постављањем сплавова и флексибилних прилаза за премошћавање осцилације нивоа воде,
могле би да се организују знатно бројније спортско-рекреативне активности на води (посебно
веслање, једрење, скијање на води уз употребу електричних жичара и др.), а уређењем
риболовних стаза језеро би могло да прихвати већи број спортских риболоваца. Завршетком
центра на Црном врху били би формирани: проширено алпско скијалиште, спортски блок у склопу
хотела, нордијска и шетна стаза. Ловишта на Дубашници и Кучајским шумама не користе се у
довољној мери и треба их интегрисати у комерцијалну туристичку понуду за стране и домаће
ловце, а остале ловне просторе обогатити фондом дивљачи. На Столу постоје могућности за
проширење постојећег алпског скијалишта, уређење и организованије коришћење алпинистичког
полигона и излетишта. У кањону Лазареве реке постоје значајне могућности организованије
презентације Лазаревог кањона и пећина. Од Бора према Брестовачкој Бањи, Борском језеру,
Црном врху, Дубашници, Столу и другим локалитетима, односно између њих, постоје услови за
уређење излетничких и планинарских стаза.
7. Градски садржаји услуга и јавних служби
Угоститељство, трговина и сервиси су на солидном нивоу, што важи и за здравство, културу и
администрацију, али су за њихово укључивање у туристичку понуду потребна одређена
прилагођавања и специјализације, посебно у погледу угоститељства, трговине и културе (етно
храна, сувенири, фолклор и др.). Бор има Здравствени центар, Технички факултет, Институт за
бакар, Дом културе, Народну библиотеку и Музеј рударства и металургије, који представљају
значајан потенцијал за подршку будуће туристичке понуде.
8 Капацитети на Црном врху, у градском становању, викенд објекатима и селима за
комерцијални туризам
У оквиру новог туристичког центра “Црни Врх” (касније названог “Јелен”) планираног капацитета
од 1.000 лежаја започета је изградња хотела са 4* и апартманског блока са 5* укупног капацитета
од 400 лежајева (завршен апартмански блок са 7 апартмана), апартманског насеља пансиона за
тајм-шеринг и друге видове коришћења капацитета од 300 лежајева и апартманских конака са
300 лежајева. Центар је конципиран као туристички комплекс високог стандарда, са разноврсним
и богатим пратећим садржајима.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

152

Обиман и квалитетан стамбени фонд града Бора представља значајан потенцијал туристичког
смештаја, првенствено за издавање соба, али и станова, или индивидуалних стамбених зграда.
Само на овај начин регионални центар са око 40.000 становника могао би да обезбеди неколико
хиљада комплементарних туристичких лежаја (ако би постојала тражња), са релативно скромним
улагањима. Комерцијализацијом (организованим издавањем) постојећих викенд кућа у
Брестовачкој бањи и на Борском језеру у оквиру КО Брестовац, такође би могло да се обезбеди
око 2.000 комплементарних туристичких лежаја, а у насељима Слатина, Метовница, Шарбановац
и Злот још око 500 лежаја. Уз ова насеља, још три саобраћајно приступачнија сеоска насеља ван
негативних утицаја РТБ, односно уз изразитије природне вредности, представља потенцијале за
сеоски туризам, уз потребу опремања комуналном инфраструктуром и пратећим садржајима
(Горњане, Лука, Бучје, према анкети - расположени за разој сеоског туризма).
9. Саобраћајна и техничка инфраструктура и градске комуналне службе
Постојећа крупна саобраћајна инфраструктура (пруга, пут II реда и локални путеви) представља
само делимичну погодност за развој туризма, коју треба значајније унапредити. Значајан
туристички потенцијал за повезивање туристичких мотива у општинама Бор и Зајечар
представља траса некадашње ускоколосечне пруге од Црног врха преко Бора и Метовнице до
Зајечара. Ова траса би могла да се уреди као излетничка стаза за пешаке, планинске бициклисте
и јахаче, или да се на њој обнови ускоколосечна пруга за електрични воз од Зајечара до Црног
врха. Постојећи садржаји техничке инфраструктуре генерално представљају солидне основе
туристичке понуде само у граду (уз потребу обезбеђивање довољно воде за летњу потрошњу и
комплетирања мреже и уређаја за пречишћавање отпадних вода), док стање у селима није
задовољавајуће. Градске комуналне службе такође су добра основа туристичке понуде (уз
потребну модернизацију и обухватање села).
4.1.3 Ограничења од значаја за развој туризма
1. Угроженост животне средине и природе у Бору и околини. У Бору и околини основна
ограничења за развој туризма односе се на угроженост квалитета животне средине и природе, уз
чињеницу да је отклањање тог ограничења крајње неизвесно, будући да је везано за даљу
судбину РТБ. Стање квалитета животне средине Бора и непосредног окружења РТБ у време
његове пуне активности било је такво да практично није омогућавало активности туризма,
рекреације и спорта на отвореном (због концентрација сумпордиоксида која је била изнад
дозвољеног нивоа до чак 226 дана годишње и концентрације арсена, цинка и олова до 102 пута
веће од дозвољених, уз прашину са површинских копова која се развејава у радијусу до 12 km,
према чему је одређено приближно простирање укупног загађења из басена). Вода у борском
водоводу је исправна, али сезонски осцилира по квантитету. Но подземне воде у близини
рударских копова и приобаља Кривељске и Борске реке нису употребљиве, јер су Борска и
Кривељска река мртви водотоци, а Равна и Брестовачка река загађени водотоци, због испуштања
отпадних вода РТБ и насеља. И само Борско језеро је у летњем периоду неретко затварано за
купање, како због сниженог нивоа, тако и због недозвољене загађености. Под утицајем РТБ
загађена је храна произведена на 60% пољопривредних површина општине. Наведена загађења
драстично су угрожавала живот и рад становништва, те се о рекреацији на отвореном у домету
басена тешко могло говорити (боље стање било је у затвореним спортским и рекреативним
просторима града), као и о озбиљнијој туристичкој понуди. Са текућим застојем производње
извори загађења су знатно редуковани, али су остале велике последице у земљишту и водама.
Ван домета штетних еколошких утицаја РТБ, односно ван ваздушног радијуса од 12 km (уз
корекције тог радијуса зависно од рељефа, ветрова и других услова), природа је мање угрожена
антропогеним утицајима (сем у коридорима саобраћајница), а нешто више антропогеноприродним и природним процесима (ерозија и др.).
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2. Ограничени рељефни и водни ресурси. На подручју општине нема значајнијих планина за
целогодишњу, комплексну понуду планинског туризма (иако Црни врх са 1043 m н.в. и Стол са
1156 m н.в. имају са тим висинама надпросечно погодне услове за зимске спортове, они могу
бити угрожени будућим површинским коповима), као ни веће водене површине (сем Борског
језера, чије је коришћење ограничено потребама РТБ и које ће бити угрожено ако се отворе
копови изнад њега). Зато је оријентација на ресурсе рељефа реална само у случају даљих
ниских планина (Кучајских планина и Дели Јована), а оријентација на водне ресурсе зависи од
очувања Брестовачке Бање и Борског језера, односно од потенцијала будуће бање у Шарбановцу
и од изградње нове хидроакумулације ван домашаја РТБ.
3. Недовољна и неадекватна заштита и валоризација природне и културне баштине.
Природна добра су недовољно заштићена и уређена за презентацију и рекреацију (посебно
природни споменик Лазарев кањон, као и Стол, Дубашница и др.). Културна добра нису
комплетно истражена (сем у области рударства), а њихова заштићеност, одржавање и
презентација су на ниском нивоу (укључујући и налазишта и објекте у области рударства).
4. Ограничена саобраћајна доступност. Општина је (сем кратке деонице Е761) без путева I
реда, са неквалитетним путевима II реда и старом пругом, ван значајнијих осовина привредног
развоја Србије. Потребна је изградња путa I реда М-4 између аутопута Е-75 и путa I реда Е-771,
модернизација путева II реда према Пожаревцу, Мајданпеку и Неготину и обнова локалних
путева, као и реконструкција и електрификација железничке пруге Пожаревaц-Бор-Зајечар.
5. Комунална неопремљеност и недостатак јавних служби у сеоским насељима. Сеоска
насеља су без адекватне саобраћајне и техничке инфраструктуре и комуналних служби, као и без
јавних служби и сервиса од интереса за туристичку понуду.
6. Непостојање туристичке традиције, односно свести становника о значају туристичког
развоја, будући да су све активности и схватања били у сенци рударско-металуршког развоја.
4.1.4 Главни конфликти
Главни конфликти који у највећој мери ограничавају развој туризма тичу се првенствено релације
рударство и металургија - животна средина и природа. Ако су очувана природа и здрава животна
средина угрожени, потенцијали туристичког развоја се умањују, или чак нестају. Како рударство
са отвореним коповима, јаловиштима и флотацијама и још више металуршка прерада спадају у
активности које највише угрожавају животну средину, то њихов развој смањује или уништава
туристичке потенцијале у зонама рударско-топионичарских басена, односно у домету загађења
које ти басени стварају.
Зато је реална туристичка валоризација Бора, његове околине и укупног подручја општине
условљена основним стратешким опредљењем за будући развој општине. Ако рударскотопионичарски басен настави са радом на досадашњи начин, без обзира на могуће мере заштите
и поправке квалитета природе и животне средине, туризам нема шанси за развој као значајнија
привредна грана, а рекреација и спорт ће, као и досад, остати на локалном нивoу, у служби
градског становништва, зависно од нивоа друштвеног и личног стандарда, уз велика
квалитативна ограничења због даљег угрожавања животне средине и природе. Ако се општина
окрене концепту диверзивиковане привреде, уз поступно гашење нерентабилних сегмената
рударско-топионичарске производње, освајање нових области производње, увођење
савременијих, чистијих технологија и интензивнијих заштитних техничко-технолошких мера,
паралелно са санирањем природе и животне средине, туризам добија перспективу као значајнија
привредна грана, најпре на основу квалитетније рекреације, а затим са комплетирањем целовите
туристичке понуде. Одмах треба рећи да су за развој туризма по овом концепту неопходни
знатно време, средства, кадрови и др., а пре свега ваљан концепт развоја и његовог етапног

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

154

спровођења. У оваквом концепту, Бор, Брестовачка Бања и Борско језеро, као и започети
туристички центар на Црном врху (под условом да се доврши и користи на тржишним
принципима) могли би да се интегришу у будућу туристичку регију Кучајских планина. Наравно,
под условом да се не обистине и не реализују индиције о исплативој руди бакра на подручју
Црног врха (за чије истраживање је већ дата концесија), јер би отварање копова, јаловишта и
флотација у овом простору угрозило не само Црни врх, него и Борско језеро, Брестовачку Бању и
друге значајне туристичке ресурсе Бора и околине, односно коначно елиминисало туризам као
развојну активност општине.
Остали, знатно мањи, конфликти јављају се местимично између туризма и заштите природних
вредности и природе, посебно у масовнијим посетама (екскурзије) природном резервату Лазарев
кањон и приликом манифестације Дан рудара на Столу, као и током масовнијег коришћења
Борског језера (због недовољне уређености и опремљености).

4.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАЗВОЈА АКТИВНОСТИ И УРЕЂЕЊА ФИЗИЧКИХ
СТРУКТУРА ТУРИЗМА
4.2.1 Посебна опредељења и циљеви
− заснивање туризма на принципима одрживог развоја, уз економску и еколошку
ревитализацију простора, рационализацију коришћења природних ресурса (посебно
необновљивих), очување, заштиту и унапређење животне средине и природе као базичних
туристичких услова и ресурса;
− афирмација туризма као развојног агенса простора који садрже изразитије мотиве за
туристичку тражњу, односно у којима су туристичке активности продуктивније или
прилагодљивије од других могућих активности;
− комплексна валоризација природних и створених туристичких потенцијала, регионално
диференцираних по вредности и садржају, у складу са трендовима светске и домаће тражње,
стандардима међународног тржишта и социо-економским интересима Републике,
регионалних и локалних средина;
− организовање садржајно заокружене и регионално интегрисане понуде туристичког подручја,
које садржи афирмисане мотиве и омогућава афирмисање нових мотива домаће и иностране
туристичке тражње;
− подстицање развоја туристичких активности са најповољнијим условима за максимално
продужење туристичке сезоне и повећање степена искоришћености капацитета туристичке
понуде;
− укључивање природних и културно-историјских вредности као мотива у развој туризма;
организовање, уређивање и коришћење туристичких простора по критеријумима и
стандардима заштите и културолошког коришћења животне средине, природе, природне и
културне баштине; учешће туризма у унапређењу квалитета животне средине, очувању и
промоцији природних вредности и културног наслеђа (организационо, финансијско и др.);
− умрежавање и интегрисање туризма са регионалним и локалним комплементарним
активностима (пољопривреде, шумарства, мале привреде, саобраћаја, здравства, едукације,
културе и др.);
− комплетирање и заокруживање постојеће туристичке понуде, интензивирање њеног
коришћења и повећање социо-економских и културних ефеката туризма, у складу са
захтевима туристичког тржишта;
− државно и локално стимулисање социјалних функција туризма, посебно у областима
здравства, спортске рекреације, спорта и едукације деце и омладине, као и запошљавања
локалног становништва у туризму;
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− условљавање развоја туризма државном и локалном регулативом развоја, државним
улагањима у изградњу крупне инфраструктуре и некомерцијалних садржаја друштвеног
стандарда, као и стимулацијом (државном и локалном) комерцијалних инвеститора у
почетним корацима развоја, кроз фискалне, кредитне и друге олакшице, кроз одговарајуће
мере земљишне политике (посебно у погледу грађевинског земљишта) и др.
4.2.2. Посебни задаци
− радикална заштита и унапређење темељних услова и ресурса туризма - првенствено животне
средине и природе од угрожавања и деградације - регулисањем испуштања опасних материја
и отпадних вода у ваздух и водотоке, санацијом деградираног тла, вода и вегетације,
забраном непланске изградње и ограничавањем деградације предела, као и обавезом
обнове, комуналног опремања и одржавања спортских и рекреативних објеката, подизања и
одржавања јавног зеленила и др.;
− унапређење постојећих видова пословног, манифестационог, и екскурзионог туризма у Бору,
као и бањског, излетничко-рекреативног, дечијег/омладинског, ловног, спортског и конгресног
туризма у околини Бора (посебно уређењем и опремањем Брестовачке Бање и Борског
језера, изградњом нових спортско-рекреативних садржаја и организовањем спортских
манифестација, ревитализацијом културних добара и организовањем нових културнозабавних манифестција и др.); организовање видова излетничког и стационарног зимског и
летњег спортско-рекреативног туризма и сеоског туризма, као и излетничког - споменичког,
еколошког, етнолошког, ловног и риболовног туризма у општини, за продужену туристичку
сезону;
− санација, адаптација, реконструкција и модернизација постојећих објеката туристичког
смештаја и угоститељских објеката, ради подизања категорија објеката по светским
стандардима услуга, повећања степена искоришћености и ефикасности привређивања;
− организовање јединствене понуде града, туристичких центара, пунктова и села, као и понуде
у простору општине (туристички смештај, јавне службе, спортско-рекреативни садржаји,
излетнички и планинарски итинерери, ловишта и др.);
− комплетно саобраћајно повезивање туристичких ресурса и садржаја Бора и околине (јавни
превоз, као и излетничке и планинарске стазе за пешаке, планинске бициклисте, јахаче и др.),
уз могућност увођења електричног шинског саобраћаја (могуће трасом раније ускоколосечне
пруге црни врх-Бор-Зајечар);
− - обнова и комплетирање техничке инфраструктуре и комуналне опреме у функцији туризма
(водоснабдевање, канализација, енергетске и телекомуникационе инсталације, комунални
садржаји елиминације смећа, пијаца, јавних зелених површина и др.);
− конципирање организације туристичког простора општине према природним и створеним
условима и ресурсима и подела туристичког простора на подцелине туристичке понуде, са
оригиналним туристичким производима;
− наменско резервисање, организација и уређење простора нових потенцијала туристичке
понуде на основу одговарајуће планске регулативе;
− интензивирање коришћења и комерцијализовања капацитета викенд изградње и њено
функционално интегрисање, заједно са селима, у понуду туристичких целина;
− активирање комплементарних активности посредством туризма (развој села и пољопривреде,
мале привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување, презентацију и активирање
вредности природе, природне и културне баштине;
− радикална промена досадашњег претежно угоститељског и рекреативног туризма Бора и
околине у нови концепт комерцијалних активности и садржаја комплексне туристичке понуде;
конципирање атрактивнијих производа туристичке понуде за привлачење домаћег и
иностраног капитала;
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− приватизација и трансформација друштвених туристичко-угоститељских предузећа (са
хотелима, пансионима, ресторанима и др.), као и објеката одмаралишта; развој приватног
предузетништва у малим и средњим туристичко-угоститељским предузећима;
− обезбеђивање обима и стандарда сервиса и јавних служби (посебно трговине, занатских
сервиса, здравства, културе, администрације и др.) у складу са истовременим потребама
сталних становника и туриста.

4.3. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА И ПРАВИЛА РАЗВОЈА АКТИВНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА ТУРИЗАМ
Развој туризма у општини Бор зависи од даље судбине РТБ Бор, односно од квалитета животне
средине и природе којима је условљена валоризација туристичких ресурса. Судећи по поступку
приватизације РТБ и концесији иностраној фирми за истражне радове на већем подручју
општине, доминантна привреда Бора долази поново у руке странаца, од чијих профитних
интереса ће зависити да ли се наставља са монофункционалном основом развоја или се уводи
концепт полифункционалне привреде. Ако се остане на монофункционалном концепту, што
изгледа као извеснија варијанта, Бор са околином не само да неће постати туристичка
дестинација, већ због даљег угрожавања животне средине и природе може да изгуби и своје
досадашње рекреативне и спортске функције (услед немогућности коришћења, пропадања или
пренамене физичких садржаја ових активности), односно да уђе у категорију простора изразито и
трајно непогодних за туризам и рекреацију.
Наведену неповољну судбину Бора у погледу туризма и рекреације могу позитивно да
коригују локална самоуправа, регионалне институције и држава, ангажовањем на заштити
интереса локалног становништва (здрава животна средина, запошљавање, стандарди становања
и рекреације, јавних служби, саобраћаја и др.), на унапређењу регионалног развоја, заштити
природе, природних вредности и непокретних културних добара, заштити од елементарних
непогода и др. Од ширине и интензитета оваквог ангажовања на више нивоа зависиће и судбина
туризма и рекреације Бора и околине, а приоритети треба да буду: санација угрожених вода,
земљишта и вегетације, као и перманентна заштита свих елемената животне средине и природе.
Према томе, оптимистички концепт развоја туризма Бора и околине заснован је на
принципима одрживог развоја, односно на компромису између потреба и интереса развоја
рударства/металургије, очувања и унапређења квалитета животне средине, односно развоја
социјалног и културног стандарда локалног становништва. У наведеном компромису, уз услов
значајног поправљања стања угрожености животне средине и природе, у граду треба развити
значајније облике пословног, конгресног и манифестационог туризма, засноване првенствено на
урбаним условима постојећег и потенцијалног туристичког смештаја, постојећих и будућих
садржаја јавних служби (посебно културе, трговине, сервиса, саобраћаја, здравства,
администрације), саобраћајне и техничке инфраструктуре и комуналних служби, а делом и на
мотивима културне баштине града.
Главни туристички мотиви града и општине биће и даље везани за окружење Бора,
посебно: за Брестовачку Бању са стационарним бањским туризмом и излетничким туризмом на
мотивима лечења, рекреације, природних вредности и културне баштине (са ресурсима и
вредностима које треба организованије и интензивније валоризовати, уз изградњу балнеолошких,
рекреативних и смештајних садржаја сходно капацитету ресурса и простора); за Борско језеро са
стационарним одморишним, дечијим/омладинским и спортским туризмом и излетничким
туризмом на мотивима рекреације, спорта и природних вредности (са уређеном обалом,
спортско-рекреативним садржајима на води и сувом, туристичким смештајем са пратећим
садржајима, уз услов да се у коришћењу језера приоритет да туризму, а да се технолошка вода
за РТБ обезбеди на други начин, или да се коришћење воде ограничи на толерантне осцилације
које се могу савладати употребом приобалних сплавова за купање и спортове на води); и за
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туристички центар “Јелен” на Црном врху са стационарним одморишним, стационарним и
излетничким спортским туризмом (уз ексклузивни туристички смештај, спортски блок, алпско и
нордијско скијалиште). Опстанак и развој Бање и језера, као и туристичког центра на Црном врху,
зависиће од обима и интензитета експлоатације руде на подручју општине.
Туристичке потенцијале од значаја за град и општину треба валоризовати и у даљем
окружењу града, у оквиру општине Бор и делом у оквиру општина Жагубица и Зајечар. У општини
Бор то су: излетничка еко-понуда кањона Лазареве реке и Злотских пећина, понуда ловишта
Дубашнице, Кучајских шума и др., планинарска и скијашка понуда Стола, као и понуда сеоског
туризма у удаљенијим насељима Злот, Горњане, Лука, Бучје, Метовница и Шарбановац. У
општини Жагубица то је потенцијална понуда В. и М. Тиснице на западним падинама Црног врха
и на источном делу Бељанице (посебно са ловиштима). У општини Зајечар понуду од значаја за
Бор чине Гамзиградска Бања и архелошко налазиште Ромулијана (уз могуће обнављање
ускоколосечне пруге).
Према наведеним условима извршено је следеће зонирање туристичких подручја
општине:
− - подручја природних добара Брестовачка Бања, Борско језеро, Тилва њагра и подручје
Црног врха;
− - подручје обухваћеног источног дела природног добра Кучајске планине са спомеником
природе Лазарев кањон, Дубашницом и Малиником;
− - подручје природних добара Велики крш и Голи крш/Стол;
− - подручје обухваћеног западног дела природног добра Дели Јован.
− Са наведеним природним и створеним потенцијалима и под наведеним условима
(првенствено еколошким), у планском периоду ПП Бор, за туристичка подручја општине
процењује се оптимални број туристичких лежаја од око 5.000 (3.000 постојећих и 2.000
нових). Од тога, у Бору је оптимално укупно 1.000 лежаја, претежно за кориснике пословног,
конгресног и манифестационог туризма. У околини Бора оптимално је 4.000 лежаја (2.167
постојећих и 1.833 нових, укључујући у тај број реновирање хотела “Металург” и
комерцијализовање око 50% викенд кућа), од тога у Брестовачкој Бањи 1.000, на Борском
језеру 1.300, на Црном врху 1.000 (завршавање планираних објеката), на локалитетима
Злотске пећине, Дубашница и Стол укупно 200 и у селима Злот, Горњане, Лука, Бучје,
Шарбановац и Метовница укупно 500.
− Организација и дистрибуција туристичких капацитета предвиђена је на следећи начин:
− - градски туристички центар Бор - 1.000 лежаја, и то 500 у хотелима са 3* и 4* (300 постојећих
и 200 нових) и 500 у приватним пансионима и собама (постојеће уз адаптацију); са јавним
службама, сервисима и културном баштином;
− - бањски туристички центар Брестовачка Бања - 1.000 лежаја (600 постојећих и 400 нових) у
апартманима, приватним пансионима и собама; са бањским и рекреативним садржајима;
− - језерски туристички центар Борско језеро - 1.300 лежаја (1.000 постојећих и 300 нових, са
реновираним хотелом “Металург”); са спортско-рекретивним садржајима на води и копну;
− - планински туристички центар “Јелен” на Црном врху - 1.000 лежаја у хотелу (400 лежаја, од
тога 30 завршених)) и апартманима (600 лежаја); са спортским блоком и скијалиштем;
− - излетнички пункт Злотске пећине - 100 лежаја (12 постојећих и 88 нових) у мотелу;
− - ловачки пункт Дубашница - 50 лежаја (25 постојећих и 25 нових) у ловачком дому уз ловиште
Дубашница;
− - планинарски пункт Стол - 50 лежаја (40 постојећих и 10 нових) у планинарском дому; са
скијалиштем, алпинистичким и излетничким полигоном;
− - шест сеоских туристичких насеља - 500 лежаја, постојећи уз адаптацију (Злот 150, Горњане
50, Лука 50, Бучје 50, Метовница 100 и Шарбановац 100) у постојећим приватним пансионима
и собама уз адаптацију и опремање; са неопходним пратећим садржајима.
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4.4. АЛТЕРНАТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
За развој туризма општине Бор постављају се два алтернативна сценарија:
А. Развој туризма у оквиру концепта диверзивиковане привреде, уз поступно гашење
нерентабилних сегмената рударско-топионичарске производње, освајање нових области
производње, увођење савременијих, чистијих технологија и интензивнијих заштитних техничкотехнолошких мера, паралелно са санирањем природе и животне средине, са оптималном
туристичком понудом изложеном у претходном поглављу 4.3 (5.000 лежаја у Бору, три туристичка
центра, три пункта и шест села);
Б. Застој и слабљење туризма у оквиру концепта монофункционалне привреде уз даље
проширење рударства и металургије, са знатно редукованом понудом, заснованом на постојећим
локалитетима и лежајима (без туристичког коришћења туристичког центра на Црном врху, без
активирања приватног смештаја, без комерцијализовања викенд кућа, реновирања “Металурга” и
активирања села, односно са укупно око 1.000 лежаја).

4.5 ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА АКТИВНОСТИ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Приоритети у развоју туризма општине су:
− приватизација и обнова постојећих објеката туристичког смештаја и угоститељства;
− обнова постојећих рекреативних и спортских објеката;
− уређивање и организовање презентације објеката непокретних културних добара у Бору и
Брестовачкој бањи;
− организовање нових културних и спортских манифестација у Бору;
− уређење и организовање презентације пећине Верњикица и кањона Лазареве реке;
− комерцијализација лежаја у већем делу постојећих викенд кућа у Брестовачкој бањи и на
Борском језеру;
− јавна комерцијализација затвореног ловишта и туристичког смештаја на Дубашници;
− изградња рекреативних садржаја у Брестовачкој бањи на бази термоминералне воде;
− уређење обала Борског језера за спортове на води (са флексибилним прилазима,
сплавовима и риболовним стазама);
− активирање постојећег и изградња дела новог скијалишта на Црном врху;
− уређење излетничке стазе од Бора до Борског језера (трасом старе ускоколосечне пруге, са
одвојком до језера);
− формирање информационе основе, установљење концепта интегралне понуде,
организовање промоције и пропаганде туристичке понуде.

5. УСЛУГЕ
5.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
Развој приватног предузетништва и малих предузећа има све већу улогу у економији града Бора,
посебно у домену запошљавања, раста друштвеног производа и коришћења развојних
потенцијала простора. Ниво развијености приватног предузетништва је још увек знатно испод
реалних могућности и потреба становништва и привреде.
У досадашњем развоју привреде Бора, приватни сектор привређивања (предузећа, радње,
пољопривредна газдинства) био је веома запостављен. Данас има све већи значај, са учешћем
овог сектора у стварању народног дохотка привреде 44,35% (21,21% у индивидуалном сектору
пољопривреде и приватним радњама и 23,13% у приватним предузећима). Друштвена, државна
и мешовита својина су доминантне у формирању дохотка привреде Бора (55,65%).
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Према подацима од 31.03.2008.године14 број приватних предузетника и запослених који код њих
раде је 1.792 лица. Према подацима Одељења за привреду, јавне установе и заштиту животне
средине општине Бор, у августу 2008.године на подручју Бора било је 1304 предузетника, а из
евиденције је избрисан 391 предузетник. Према подацима Акционог плана за решавање
проблема незапослених у општини Бор (2003.), у приватном сектору 2003.године било је
запослено 2100 радника.
На подручју Бора дана 30.06.2008.године било је укупно 787 предузећа, установа и других
правних лица, што је за 308 мање него 2005.године. У индустрији и рударству има 26 предузећа и
правних лица, трговини 50, финансијским услугама 37, саобраћају и везама 9, угоститељству и
туризму 9, занатству 9, грађевинарству 6, стамбено-комуналним делатностима 4, итд.15 Према
подацима Одељења за привреду, јавне установе и заштиту животне средине општине Бор,
августа 2008.године на подручју Бора активно је 346 привредних друштава, 23 привредна
друштва су избрисана, 17 је у ликвидацији и 2 у стечају.
Према подацима из априла 2006.године на територији општине Бор пријављено је 987
приватних радњи 16. Највећи број је у области трговине и оправке моторних возила (469),
саобраћаја, складиштења и веза (134), секундарних сировина (123), хотели и ресторани (86
радњи), послови са некретнинама, изнајмљивањем и пословним активирањем (60), остале
комуналне, друштвене и друге услуге (56), грађевинарства (33), здравствених услуга (ординације,
апотеке, амбуланте, ветеринарске амбуланте и апотеке-12 радњи), и др.
Приватна предузећа и радње највећим делом су концентрисана у граду Бору. За
обављање делатности у приватном предузетништву у мањој мери користи се сопствени простор,
тј. углавном се користи закупљени пословни простор. Закуп пословног простора (локала,
канцеларија, складишта, атељеа и сл.) са приватним предузетницима врши ЈП за стамбене
услуге “Бор”, као и други власници пословног простора. Јавно предузеће располаже са 218
локала површине око 10.000 м2 17.
5.1.1.Саобраћај, складиштење и везе
У овој делатности послује 9 предузећа и 134 радње (углавном у приватном сектору услуга
у превозу роба, путника и др). У саобраћајној делатности запослено је 646 радника, или 4,88%
укупно запослених радника. Ова делатност учествује у формирању народног дохотка привреде
борске општине са 12,1%. У пружању саобраћајних услуга најзначајнија су предузећа ЈП Бор
(превоз путника у градском саобраћају) и “Теретни транспорт” ПДС Бор (превоз робе у друмском
саобраћају), док је некада најзначајније предузеће “Борпревоз” у стечају. Остала правна лица
баве се углавном превозом роба, оправком друмских возила и превозом путника.
5.1.2.Трговина
Трговина је једна од недовољно развијених делатности на подручју општине и града Бора. И
поред великог броја приватних и друштвених предузећа, радњи и других правних лица у свим
секторима својине, ова делатност веома заостаје у привредној структури, са уделом у
запослености 4,07%, оствареном народном дохотку 14,4%. У трговинској делатности приватног
сектора има 50 активних трговинских предузећа. Од 469 трговинских радњи преко 90% је у граду
Бору. У трговини је запослено 539 радника. У трговинској делатности има неколико већих
предузећа, од којих су приватизована “Центроисток”, “Борпромет” и “Технопромет”.

Саопштење 3П21, бр.208 од 21.07.2008., Републички завод за статистику, Београд
Извор: Регистар предузећа, установа и других правних лица у Републици Србији, Саопштење ЦП 20, бр.198 од 09.07.2008 и
Саопштење ЦП 20, бр.163 од 13.07.2005., Републички завод за статистику Србије
16 Извор: Саопштење СР30-Р, бр.90, од 12.04.2006., Републички завод за статистику, Београд
17 Исто
14
15
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5.1.3. Хотели и ресторани
У овим делатностима 2008.године евидентирано је 9 предузећа и 86 радњи у свим секторима
својине са 190 радника. Значајно заостајање ових делатности у привредној структури евидентно
је према показатељима запослености, друштвеном производу, инвестицијама и др.
Угоститељство и туризам (хотели и ресторани) учествују у стварању народног дохотка привреде
са 1,9%.
У угоститељској и туристичкој делатности приватизовани су Угоститељско предузеће “Бор” и
“Исхрана” Бор. Највеће предузеће је “Брестовачка Бања” (располаже са 7 туристичкоугоститељских објеката), Угоститељско предузеће “Бор” (располаже са 14 објеката), “Исхрана”
Бор, “Друштвени стандард” Бор и СПЦ “Младост” Бор (у стечају). У приватном сектору послује
неколико туристичких агенција. У саставу СПЦ “Младост” је хотел “Језеро”, један ресторан и
установа за децу “Бамби”- одмаралиште Савача. На подручју општине евидентирано је око 80
угоститељских објеката са 4.617 седишта. Укупан број расположивих лежаја је 737, од чега 250
лежаја у хотелу “Језеро”, 250 лежаја у одмаралишту “Савача”, 87 у Брестовачкој бањи и др.
На подручју општине Бор има 3 хотела (“Језеро”, “Србија” и “Српска круна”), 2 мотела
(“Излетник” и “Дом одмора”), 3 виле (“Биљана”, “Луција” и “Кошута”), 7 ресторана и 1 кафана. На
подручју Црног врха, 1995.започета је изградња туристичког комплекса “Hyatt regency - Јелен”. У
изградњу је уложено око 45 мил.УСД. За окончање ове инвестиције потребно је још око 30
мил.УСД. Инвеститори овог комплекса, поред РТБ Група Бор, ФОД Бор д.о.о. су и ЈП НИС
“Југопетрол”, “Енергопројект” Београд.
5.1.4.Занатство и остале услуге
У овој делатности постоји релативно мали број предузећа (9) и радњи. Завршним и занатским
радовима баве се “ЈП за стамбене услуге” Бор и Дирекција за изградњу ЈП, Бор.
У делатности послова са некретнинама послује 60 радњи у којима је запослен 821 радник (6,2%
укупне запослености у општини Бор у 2008.години). У области финансијског посредовања има 41
запослени радник. На подручју општине Бор има око 187 занатских радњи и 30 радњи из других
услуга. Највећи број занатских радњи налази се у граду Бору (174), док на сеоском подручју
занатске радње су присутне у Злоту, Брестовцу, Оштрељу, Шарбановцу и Слатини (укупно 18
радњи).
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5.1.5. Стамбено-комунална делатност
У области стамбено-комуналне делатности послује 4 правна лица: “3.октобар” ЈКП Бор
(изношење и одлагање смећа, чишћење јавних површина, улица и тротоара, зимска служба,
погребне услуге, одржавање зеленила и др.), “Водовод” ЈКП (производња и дистрибуција воде),
ЈП “Боговина” Бор (изградња и експлоатација регионалног система водовода “Боговина”), ЈП за
стамбене услуге “Бор” Бор (одржавање стамбених зграда, наплата комуналних услуга, закуп
пословног простора).
5.1.6. Размештај услужних делатности
Евидентна је концентрација предузећа и радњи у сектору услужних делатности на градском
подручју (преко 95%). На подручју града Бора могу се издвојити крупнији елементи просторне
структуре сектора услуга, као што су: линеарна централна градска зона дуж Зеленог булевара и
трговинско-услужни простори дуж магистралних улица Бора, тржни центри, пијаца, појединачни
пунктови и дисперзоване локације у стамбеном ткиву исл.

Не располажемо подацима о броју и врсти услужних делатности на ванградском
подручју Бора.
5.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СЕКТОРА УСЛУГА
Основни циљеви развоја сектора услужних делатности у општини Бор су:
• повећање конкурентности, ефикасности и продуктивности услужних делатности;
• развој нових и модернизација дела постојећих услужних капацитета уз повећање промета
роба и услуга, раст запослености, друштвеног производа идр.);
• развој делатности у складу са тржишним условима, потенцијалима и ограничењима,
иницирањем предузетништва и малих и средњих предузећа;
• даљи развој и диверзификација сектора услуга;
• оптимизација просторне организације услужних делатности, у складу са потенцијалима и
ограничењима, размештајем становништва, центара и др.

5.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И ПРИОРИТЕТИ У СЕКТОРУ УСЛУГА
Развој сектора услуга, као приоритет привредног развоја општине, биће један од генератора
нових радних места и покретача инвестиционе климе у општини и граду. Такође модернизација
транспортне, комуналне и комуникацијске инфраструктуре треба да буде у функцији убрзања
привредног развоја и отварања ка ширим регионалним тржиштима. Процењује се да би комплекс
услужних делатности могао да запосли око 2000 радника.
У наредном периоду очекује се развој трговинских капацитета трговине на велико и мало и развој
специфичних трговинских капацитета. Трговински сектор требало би да задовољи захтеве
планираног привредног раста осталих делатности (нпр. снабдевање локалне привреде
сировинама и репроматеријалом и пласман готових производа у ширем регионалном окружењу,
изградња већих трговинских центара, складишних и стоваришних капацитета), будућу очекивану
и планирану изградњу (нпр. дистрибуцију грађевинских и других материјала, огрева, опреме и
др.), равномернији територијални развој и квалитетније снабдевање становништва. У области
информатике започето је формирање услужног центра и електонских услуга у општинским
институцијама и службама.
У наредном периоду очекује се да ће се развој занатства одвијати: (а) отварањем недостајућих
услуга за поправку возила, пољопривредне механизације, белу технику и уређаје у
домаћинствима, радњама и предузећима, (б) отварањем радњи за пружање разних услуга и
консалтинга (техничких, пројектних, финансијских, правних, графичких и сл.), личних услуга, (ц)
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отварањем занатских радњи и погона у области производних услуга (дрвопрерађивачких,
каменорезачких, браварских, металопрерађивачких, хемијско-пластичарских исл.).

5.4. ПЛАНИРАНИ РАЗМЕШТАЈ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ
У наредном периоду очекује се раст сектора услуга и пораст броја предузећа и радњи у граду
Бору, као и у сеоским насељима. Просторну организацију услужних делатности у наредном
периоду карактерисаће наставак просторне дифузије услужних делатности, уз задржавање
крупних елемената просторне структуре сектора услуга: линеарна централна градска зона Бора
дуж улице Зелени булевар, зона аутобуске и железничке станице, линеарни трговинско-услужни
центри дуж магистралних улица града Бора, тржни центри, пијаца, појединачни пунктови и
дисперзоване локације у стамбеном ткиву града, појединачне локације у осталим насељима
општине (углавном у центру насеља), итд.
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III.4. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
1. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
1.1.1. Саобраћајне потребе становништва
За потребе Просторног плана општине Бор извршена је процена саобраћајних потреба
коришћењем аналогних примера подручја сличних карактеристика1819.
Степен моторизације процењен је у 2003. години на око 187 путничких аутомобила на
1.000 становника/0,54 путничких аутомобила по домаћинству. У 2004. години број регистрованих
путничких аутомобила је смањен за око 170, што има незнатан утицај на процењени степен
моторизације. Број регистрованих возила на подручју Општине у 2006. години био је 11.426, од
ког броја око 90% отпада на путничке аутомобиле20. Степен моторизације у 2006. години
незнатно је повећан па је достигнута вредност била 186 ПА/1000 становника, односно, 0,54
ПА/домаћинству.
У односу на Борски округ, развој моторизације у посматраном раздобљу има сличности –
стагнација.
Саобраћајне потребе становништва процењене су полазећи од степена мобилности које
се, при достигнутом степену моторизације и нивоу развијености јавног превоза путника, оцењује
између вредности 740 и 760 путовања по становнику годишње. На тај начин на подручју Општине
се годишње обавља између 40,8 и 41,9 милона путовања. Радних миграција становника који
обављају свакодневно кретања на посао има годишње 941.700 (2,2% - 2,3% годишњег обима
кретања), дневних миграција у сврху школовања има 106.212 (0,25 - 0,26%).
Улога јавног превоза путника, која се претежно ослања на јавни аутобуски систем, је до
2007/08 била у сталном опадању: у 2003. години јавним аутобуским линијама било је превезено
1,9 милиона путника, у 2004. 1,4 а у 2006., око 0,4 милиона путника. С друге стране, у
железничком систему са три железничке станице у 2003. години било је отпремљено 41.095
путника, у 2004, тај број је био 43.335 а у 2006. години, 45.589. Ако се узме да је број приспелих
путника пропорционалан броју отпремљених и ако се претпостави да су 80% њих становници
Општине, тада се број путовања железницом у 2006. години процењује на око 73.000. Следи да
су становници Општине системом јавног превоза, у 2006. години, обављали укупно око 0,5
милиона путовања. Полазећи од чињенице да се 71% годишњег обима путовања реализује
унутар подручја ГП-а Бора, и ако се узме да на Бор и Брестовац отпада 75,9% популације
општине, у сличној пропорцији је и број годишњих кретања која генеришу/привлаче ова два
насеља. Имајући у виду да је мобилност сеоске популације нешто нижа од градске, процењује се
да се унутар осталих насеља у Општини обавља годишње око 9,9 милиона кретања. Дакле, од
укупног годишњег обима путовања који је процењен у распону од 40,8 и 41,9 милиона, на
унутарнасељска кретања отпада око 95% годишњег обима. Процењује се да свега 5% годишњег
обима кретања отпада на размену између насеља у Општини и између Општине и њеног ужег и
ширег окружења, односно, озмеђу 2,04 и 2,1 милиона годишње. Од тог броја, према подацима
изнетим напред, око 0,5 милиона се обавља средствима јавног превоза а остатак од око 1,54 –
1,6 милиона путовања годишње се обавља индивидуалним средствима кретања, поглавито
путничким аутомобилима.

18 Владимир Деполо, Саобраћај у градовима Србије, Саобраћај у градовима, број 1, 1991. године, Издавач: Саобраћајни факултет
Универзитета у Београду
19 Владимир Деполо, Прилог утврђивању превозних захтева у систему јавног градског превоза, Техника – Саобраћај, бр. 1, 1984.
Издавач: СИТЈ
20 Извор: Билтени 448, 460 и 482: Саобраћај, складиштење и везе 2003, 2004 и 2006., Табела 9-18, РЗС, 2005, 2006 и 2008.
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1.1.2. Основна путна мрежа
Основну путну мрежу на подручју општине Бор чине:
− Држвани путеви првог реда (М-4, Бор – Апатин),
− Државни путеви другог реда (104а, Јасикова – Бор, 105/б, Брестовац – Метовница, Р106 Милошева Кула – Лука – Заграђе, и 106б, Заграђе – Бор – Брестовац), и
− Локалнии путеви21, којима су обухваћене и градске улице.
Мрежу локалних путева чине:
Локални пут број 1:
Локални пут број 2:
Локални пут број 3:
Локални пут број 4:
Локални пут број 5:
Локални пут број 6:
Локални пут број 7:
Локални пут број 8:
Локални пут број 9:
Локални пут број 10:
Локални пут број 11:
Локални пут број 12:
Локални пут број 13:
Локални пут број 14:
Локални пут број 15:
Локални пут број 16:
Локални пут број 17:
Локални пут број 18:

Брестовац - Шарбановац
Кривељ – Бучје (преко Царевог села)
Доња Бела река - Бучје
Лука - Топла
Мали Кривељ – Кривељ , Оштрељ – Слатина - Заграђе
Бор – веза са путем Р – 106 б –Оштрељ – Слатина - Заграђе
Танда - Горњане
Горњане – Милошева кула
Електрометал – Микуљска река
Злотска пећина – Селиште - Умка
Брестовац – веза са путем Р 105 – Злот – Злотска пећина – Селиште - Умка
„Кобила“, од пута Р – 247 до везе са путем Злот – Селиште - Умка
Злот – Сумраковац - Шарбановац
До везе са путем Р - 106
Бор – Сува Река – Метовница (до железничке станице)
Сува Река - Метовница
Шарбановац – Несторов поток до везе са путем Л - 13
Џанов поток до везе са путем Р - 105

Укупна дужина категоризоване путне мреже у општини Бор износила је 357 киломeтара, од чега
је на савремени коловоз отпадало 72,5% дужине. У односу на Борски округ, учешће коловоза са
савременим застором је више (у округу је заступљеност савременог коловоза око 66%, а у
поређењу са Централном Србијом још повољније (заступљеност савремених коловоза је око
60%).
53.747 становника Општине (попис 2002. године) има директан приступ на мрежу
државних путева I и II реда а тиме и ка окружењу. Од укупног броја становника који не живе у
граду Бору, 14.360 њих настањено је уз мрежу државних путева I и II реда, и тиме остварују
директну вези са центром Општине и њеним окружењем.

21

Сагласно Одлуци о утврђивању мреже општинских путева, Сл.лист Општине број 7, мај 1981. године
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Табела 38: Повезаност општине Бор са окружењем државним путевима I и II реда
Okruženje opštine
Bor
Centar opštine - grad Bor
Zaječar
Negotin
Majdanpek
Žagubica
Despotovac

Centar opštine - grad Bor

Boljevac
Naselja u opštini
Brestovac (banja)
Šarbanovac
Metovnica
Zlot
Bučje
Gornjane
Luka
Tenda
Donja Bela reka
Slatina

Rang državnog puta
I reda (M - 4)
II reda (R-105) veza sa
putem I reda M - 5 (e
761)
II reda (R-106 b)
II reda (R - 104 a)
II reda (R - 105)
II reda (R - 105, u
nastavku R - 255 i R 255a)
II reda (R - 247, i R - 255)
II reda (R - 105)

II reda (R -247)
II reda (R - 104a)
II reda (R - 106 a)

II reda (R - 106 b)

Kретањe годишњих стопа пораста обима саобраћаја дато је у следећој табели:
Табела 39: Годишња стопа пораста обма саобраћаја
Просечна
годишња
стопа
Период
пораста на деоници државног
пута I реда 1405 (у %)
1994-1998
9.64
1999-2003
4.19
2004-2005
-4.37

Просечна
годишња
стопа
пораста на деоници државног
пута II реда 395 (у %)
-8.82
9.83
7.06

Међу битним карактеристикама саобраћајног тока су неравномерности протока – расположиви
подаци за две репрезентативне деонице посматраних путева I и II реда крећу се у опсегу 1,23 и
1,275 респективно. Однос максималног дневног и просечног дневног саобраћаја за две
карактеристичне деонице државних путева I и II реда је у распону 1,478 и 1,724 респективно.
Укупан годишњи обим саобраћаја на две посматране деонице државних путева I и II реда износи
855.024 и 210.141 возило, респективно.
1.1.3. Јавни друмски превоз путника
Према подацима из статистике, на подручју Општине било је 2003. године 22 линије укупне
дужине 1.261 километара. Саобраћај је обављан са просечно 20 аутобуса (од укупно 30 у
инвентару), који су извршавали транспортни рад од 1,3 милиона возило километара. Укупно је
било превезено око 1,9 милиона путника.
У 2004. години задржан је исти број и укупна дужина линија али је саобраћај обављан са
просечно 13 аутобуса (од укупно 20 у инвентару). Транспортни рад је смањен на 1,1 милиона
возило километара, а такође је смањен и број превезених путника на око 1,4 милиона .
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У 2006. години број линија остао је на 20, мрежа је скраћена на 1.140 км, саобраћај је обављан са
просечно 9 (од 15) аутобуса, а број превезних путника је драстично опао – на око 397.000 (табела
10).
Према подацима добијеним од Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, на 14
градско – приградских линија (пет градских) у првих девет месеци 2008. године било је превезено
1,3 милиона путника, што би на годишњем нивоу требало да буде око 1,76 милиона путника. У
односу на 2004. годину то је било повећање од око 30% или 6,7% годишње.
Свако возило превозило је, 2003. године око 63.500 путника годишње, односно, 212
дневно. По линији је просечно превожено око 87.000 путника годишње.
У 2004. години годишње се превозило 64.700 путника по возилу, односно 216 дневно, док
је по линији превожено 61.700 путника.
У 2006. години возило на раду превозило је 26.467 путника, односно 88 на дан, а по
линији је превожено у просеку 19.850 путника.
Процењује се да ће у 2008. години по линији бити превезено око 126.000 путника. Овај
податак указује на знатно повећање продуктивности система јавног градског и приградског
превоза путника.
Сагласно подацима за 2008. годину са аутобуске станице Бор, која је смештена у условном
простору, организовано је 24 поласка на дан. Најфреквентнији су поласци ка Београду
1.1.4. Железничка инфраструктура и рад
На подручју Општине лоциране су три железничке станице. Улога железнице у превозу путника је
веома скромна. У 2003. години са свих станица отпутовало је око 43.000 путника, у 2004. години,
око 46.000, а у 2006. години, 45.600. Са свих станица у 2003. години обављен је укупни промет од
око 117.400 тона разне робе, у 2004. години забележен је пораст промета, тако да је укупно
утоварено и истоварено око 136.800 тона разне робе, док је у 2006. години забележен озбиљнији
пораст промета – достигнута је количина од око 265.500 тона разне робе.
У односу на Округ, железничке станице на територији општине Бор отпремају између 31 и
36% путника. Када је у питању промет робе, у 2004. години забележен је пад учешћа са готово
50% у 2003. години, на око 33% у 2004. години. У 2006. години, осим што је забележен велики
апсолутни пораст промета, учешће железничких станица општине Бор повећано је на 74%.
У систему железничких станица општине Бор, најзначајнију улогу игра станица Бор, када
је у питању промет путника, док када је реч о промету робе/терета, најзначајнију улогу игра
станица Бор – теретна.
Када су у питању трендови, токови путника бележе стагнацију на свим нивоима
анализирања. Када је реч о токовима робе, на нивоу Округа забележен је константан пораст по
стопи од 24% годишње. На нивоу Општине, после пада у 2004. години, забележен је значајан
пораст обима промета, који се кретао по просечној стопи од 22,6 % годишње.
1.1.5. Ваздухопловни саобраћај
Аеродром Бор је један од 39 званично уписаних аеродрома у Директорату за цивилно
ваздухопловство под ознаком ЛY89. Аеродром поседује све сертификате за рад. Дужина полетно
– слетне стазе је 900 метара са могућношћу продужења од 1.100-1.200 метара, зашта је
резервисан простор. Укупна површина локације аедрома захвата 46 ха и није ограђена.
1.2. ОЦЕНА СТАЊА
Број регистрованих возила на подручју Општине у 2006. години био је 11.426, од ког броја око
90% отпада на путничке аутомобиле, а процењени степен моторизације је достигао 186 ПА/1000
становника, односно, 0,54 ПА/домаћинству. У односу на Борски округ, развој моторизације у
посматраном раздобљу има сличност – бележи се стагнација.
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Саобраћајне потребе становништва процењене су полазећи од степена мобилности који се, при
достигнутом степену моторизације и нивоу развијености јавног превоза путника, оцењује између
вредности 740 и 760 путовања по становнику годишње. На тај начин на подручју Општине се
годишње обавља између 40,8 и 41,9 милона путовања. Процењује се да свега 5% годишњег
обима кретања отпада на размену између насеља у Општини и између Општине и њеног ужег и
ширег окружења, односно, између 2,04 и 2,1 милона годишње. Од тог броја око 0,5 милиона се
обавља средствима јавног превоза а остатак од око 1,54 – 1,6 милиона путовање годишње се
обавља индивидуалним средствима кретања, поглавито путничким аутомобилима.
Укупна дужина категоризоване путне мреже у општини Бор износила је 357 килиометара, од чега
је на савремени коловоз отпадало 72,5% дужине. У односу на Борски округ, учешће коловоза са
савременим застором је више (у Округу је заступљеност савременог коловоза око 66%, а у
поређењу са Централном Србијом још повољније - заступљеност савремених коловоза је око
60%).
Функционална анализа повезаности општине Бор са окружењем и мрежом насеља унутар
Општине државним путевима I и II реда показује да 53.747 становника Општине (попис 2002.
године) има директан приступ на мрежу државних путева I и II реда а тиме и ка окружењу. Од
укупног броја становника који не живе у граду Бору, 14.360 њих настањено је уз мрежу државних
путева I и II реда, и тиме остварују директну везу са центром Општине и њеним окружењем.
Што се тиче оптерећења државних путева на располагању су били подаци за путеве М – 5 и Р
105 за 2005. годину. На државном путу I реда (М-5) на репрезентативној деонци достигнут је обим
ПГДС-а 2005. године од 2.343 возила свих категорија, а на државном путу II реда (Р – 105), на
репрезнтативној деоници обим ПГДС-а22 је достигао 576 возила свих категорија (на деоници
Брестовачка бања : Брестовац достигнут је обим од 1.580 возила). У структури ПГДС-а на оба
посматрана путна правца доминирају путнички аутомобили са више од 80% учешћа. Учешће
теретних возила свих категорија креће се између 16 и 19%.
Јавни друмски превоз путника је, у периоду од 2003. године до данас, прошао бурне промене. На
подручју Општине 2003. године било је 22 линије укупне дужине 1.261 километара. Саобраћај је
обављан са просечно 20 аутобуса (од укупно 30 у инвентару), у 2004. години задржан је исти број
и укупна дужина линија али је саобраћај обављан са просечно 13 аутобуса (од укупно 20 у
инвентару), што се неминовно одразило на пад квалитета услуге јавног превоза. У 2006. години
број линија остао је на 20, мрежа је скраћена на 1.140 км, саобраћај је обављан са просечно 9 (од
15) аутобуса, што се одразило на драстичан пад обима превезних путника. Према подацима за
2008. годину, на 14 градско – приградских линија (пет градских) у првих девет месеци било је
превезено 1,3 милиона путника, што би на годишњем нивоу требало да буде око 1,76 милиона
путника. У односу на 2004. годину то би било повећање од око 30% или 6,7% годишње, што би
могло да се тумачи као почетак опоравка овог вида јавног превоза путника.
У систему железничких станица општине Бор, најзначајнију улогу игра станица Бор, када је у
питању промет путника, док када је реч о промету робе/терета, најзначајнију улогу игра станица
Бор – теретна.
Када су у питању трендови, токови путника бележе стагнацију на свим нивоима анализирања.
Када је реч о токовима робе, на нивоу Округа забележен је константан пораст по стопи од 24%
годишње. На нивоу Општине, после пада у 2004. години, забележен је значајан пораст обима
промета, који се кретао по просечној стопи од 22,6 % годишње.
Што се тиче ваздухопловног саобраћаја, иако основни услови постоје, исти није заживео.
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На деоници која се прати аутоматским бројачем
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1.3. ОГРАНИЧЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛИ
Имајући у виду да привредне активности, које су данас на релативно ниском нивоу,
представљају генератор кретања људи и роба, али и значајан фактор у формирању буџетских
средстава из који се финансира изградња локалне инфраструктуре, оне представљају највеће
ограничење у развоју саобраћајног система Бора. Скромни помаци у реструктуирању привреде
нису имали већег одраза на систем саобраћаја. Шта више, систем јавног друмског превоза и
превоза железницом стагнирају/опадају, с тим да се у јавном аутобуском превозу уочавају
тенденције опоравка. Што се тиче природних услова, већих ограничења за развој саобраћајне
инфраструктуре нема, иако се услови за изградњу деонице државног пута I реда (М-4) ка
општинама Жагубица/Деспотовац, на деоници од Брестовачког (Борског) језера могу оценити као
условно повољни па се решење трасе мора потражити у повољнијим условима терена.
Потенцијали за развој су условљени оживљавањем привредних активности.
1.4. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
Циљеви развоја саобраћајног система на подручју Општине су:
−
Постизање равномерне доступности свих делова територије Општине, која подразумева:
• Уједначени квалитет и развијеност путне мреже, посебно локалних путева и
остваривање стопостотне покривености истих савременим коловозним застором,
• Покривеност свих насеља системом јавног аутобуског превоза путника одговарајућег
квалитета и фреквенције услуга.
• Оснаживање улоге железничког саобраћаја у превозу путника на нивоу Општине.
− Даље подизање квалитета доступности Општине и њене повезаности са окружењем кроз
изградњу недостајућих деоница мреже државних путева I реда.
− Подизање доступности општине кроз развој ефикасних видова саобраћаја, попут
ваздухопловног.
1.5. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1.5.1. Пројекција саобраћајних потреба
У периоду до 2020. године планира се развој индивидуалне моторизације по следећем сценарију:
раст од 2 % годишње и
− у периоду 2009 – 2016. година:
раст од 1,5% годишње.
− у периоду 2017 – 2020. година:
Да би се прорачунао степен индивидуалне моторизације за циљну годину, најпре је извршена
процена истог за 2008. годину тако што је примењен годишњи раст од 3% за период 2006. – 2008.
година.
На тај начин добијено је да би 2020. године степен моторизације изражен бројем путничких
аутомобила на 1.000 становника достигао вредност од 257,4, односно, исказано у броју путничких
аутомобила на једно домаћинство - 0,71.
Годишња мобилност становништва Општине неће се битније променити, упркос прогнозираном
развоју индивидуалне моторизације. Међутим, требало би очекивати битнију улогу система јавног
превоза путника, посебно друмског.
Пораст саобраћаја на мрежи државних путева I и II реда прогнозиран је респектујући трендове из
претходног периода и уносећи извесне корекције које се ослањају на прогнозиране промене у
нивоу друштвено – економске развијености Општине.
Достигнути обим ПГДС-а на репрезентативној деоници државног пута I реда у 2020. години може
се очекивати у распону од око 3.700 до 3.900 возила, а на репрезентативној деоници државног
пута II реда у распону од 1.800 до 2.100 возила
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Табела 40: Очекивани МГДС на репрезентативним деоницам државних путева I и II реда
Категорија мреже
Петогодишта
2006-2010
201-2015
2016-2020
Државни путеви I реда
3.979
4.557
3.432
3.516
4.176
4.841
Државни путеви II реда
1.546
1.927
2.345
1.621
2.119
2.705
1.5.2.Развој мреже путева
На територији општине Бор планирана је изградња државног пута I реда М – 4 на следећим
деоницама:
Деоница
Алапин – веза са државним
путем I реда М-25
Бор – Брестовачко (Борско)
језеро (12 km)
Брестовачко (Борско) језеро Деспотовац –
Свилајнац/Марковац

Статуст техничке документације
Главни пројекат урађен 1970. године
Главни пројекат урађен 1970. године

Статус изградње
Делимично започета
изградња
Изградња није започета

Генерално решење из 1968. године. Изградња није започета
Потребно је његово разматрање у
фази израде Генералног пројекта и
пратећих студија

Изградњом овог пута скратиће се дужина путовања од Бора до Београда (остваривањем
квалитетне везе са аутопутем).
Што се тиче мреже државних путева II реда, планирано је да сви претрпе реконструкцију и
рехабилитацију коловозне конструкције. Посебан акценат за град Бор има државни пут II реда Р –
105 ка Селишту, где се остварује веза са државним путем I реда (М-25) ка Параћину, односно са
аутопутем Београд – Ниш (Е – 75, односно са друмском везом коридора X).
Мрежа локалних путева такође је планирано да буде реконструисана а коловоз рехабилитован
како би се њено стање довело на захтевани ниво услуге. Ово је посебно са становишта развоја
мреже јавног друмског превоза путника.
1.5.3.Систем јавног превоза путника
У јавном друмском превозу путника очекује се даље побољшање, како у домену организације
мреже линија, што би требало да донесе пуну покривеност подручја Општине, тако и у квалитету
услуга.
Напред изнета очекивања захтевају да се унапредни начин управљања јавним превозом,
посебно ако се има у виду чињеница да на тржишту услуга постоје разни превозници. Једно од
решења јесте да се у оквиру општинских служби оформи дирекција за јавни превоз путника, чији
би задатак био да развија, организује и управља мрежом општинских и градских линија, да
успостави оквире тарифног система и да обавља контролу услуге.
С обзиром да се процес приватизације овог сегмента јавних услуга заокружује,
успостављање оваквог регулаторног тела је неопходно. Оно би, осим наведеног, прописивало
начин и услове уласка на тржиште услуга јавног превоза и спроводило јавне тендере и
уговарање услуга.
Аутобуска станица у Бору мора да се изгради као трајан објекат а дуж мреже линија
требало би поставити одговарајућа стајалишта са настрешницама и информативним паноима.
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1.5.4. Железнички саобраћај
У планском периду не предвиђа се реконструкција железничких постројења. Путничка и теретне
станице остаће и даље у употреби и на истим локацијама. Побољшаће се ситуација у вези са
осавремењивањем система вуче и опреме.
1.5.5. Ваздушни саобраћај
Просторним планом Републике Србије23 наведене су локације на којима се већ обављају неке
активности са циљем да се резервише и сачува простор/земљиште, међу којима се помиње и
Бор.
Према актуелним плановима предвиђа се да се опрема са терминала аеродрома у Београду
(Сурчин), после његове обнове пресели на овај аеродром. Обрађивачу нису познати остали
детаљи овог аранжмана нити да ли је спроведен у дело.
Увођењем ваздушног комерцијалног саобраћаја битно би се побољшала приступачност
Општине Бор (а тиме би се поспешиле и привредне активности, нарочито у експлоатацији и
преради бакарне руде).

2. ВОДЕ И ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Општина Бор спада у она маловодна подручја Србије која нису у стању да са задовољавајућом
обезбеђеношћу подмире потребе за водом својих насеља ангажовањем само изворишта са
властите територије. Главни разлог је веома велика временска неравномерност издашности
карстних извора из којих се насеља општине снабдевају, са могућим дугим маловодним
периодима, када су угрожене функције водовода који се на та изворишта ослањају. Због тога се
водовод Бора временом развијао као мањи регионални систем, повезујући ради поузданости
већи број насеља, ангажујући и удаљена изворишта, док напокон није прешао и на довод из
изворишта Боговина - из зоне у којој ће се градити истоимена акумулација. Дужи период времена
снабдевање се обављало уз прекомерну експлоатацију локалних изворишта, без остављања
довољног еколошки гарантованог протока у водотоцима низводно од захвата.
Садашњи водовод Бора покрива поред града Бора (прикључено 100% потрошача) и следећа
насеља (у загради је дат проценат домаћинстава прикључених на водовод): Језеро (90%), Бања
(95%), Слатина (100%), Брестовац (100%), Злот (80%), Бела Река (95%), Оштрељ (100%),
Кривељ (80%). Домаћинства која нису прикључена на водовод снабдевају се из локалних извора
(бунари, каптирани мали извори). До августа 2002. водовод се снабдевао само из властитих
изворишта: Злот - Селиште, Злот - село, Сурдуп, Кривељ. Капацитети тих изворишта крећу се
оквирно у границама: Злот - Селиште: 35÷250 l/s (горња цифра - само уз прекомерну, еколошки
неприхватљиву експлоатацију изворишта у изнуђеним околностима оскудице воде), Злот - село:
2÷8 l/s, Сурдуп: 25÷70 l/s, Кривељ: 8÷56 l/s. Извориште Оштрељ је престало да се користи, тако
да се до половине 2002. године водоводни систем Бора наслањао само на поменута четири
изворишта, из којих је, уз поменуту надексплоатацију изворишта Злот - Селиште остваривана
производња воде од од око 180÷350 l/s, при чему је са највећим процентом у производњи
учествовало извориште Злот - Селиште (са око 65÷75 %), Сурдуп (са око 12÷20%), Кривељ (са
око 24÷30 %), док је учешће изворишта Злот - село било сасвим мало, око 1,6÷2,2 %. Пошто се у
хидролошки критичним раздобљима (крај лета, јесен) капацитет свих изворишта и у условима
прекомерне експлоатације смањивао и на само око 180 l/s, постојали су велики проблеми у
снабдевању насеља водом, са редукцијама потрошње. Због тога је реализовано изнуђено
прелазно решење, да се још пре почетка грађења бране и акумулације Боговина доведе вода из
23

Просторни план Републике Србије, Београд 31.01.1996. године
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њеног непосредног изворишта (каптирано је главно врело Мрљиш). Тако је од августа 2002. за
потребе Водовода Бор ангажовано и извориште ''Боговина'', што је у садашњој фази развоја
конзума привремено решило проблем капацитета изворишта. То је омогућило да се извориште
Злот - Селиште експлоатише у нормалним еколошким околностима (остављањем довољног
гарантованог протока низводно од изворишта), без надексплоатације, са захваћеним количинама
воде у границама 34÷78 l/s (2003). Тиме је омогућена захтевана производња воде у водоводу
Бора за свих наведених девет насеља у границама 255÷290 l/s. Сада извориште Боговина
(Мрљиш) учествује у тој производњи са око 105÷145 l/s, односно, са око 45÷52% (2003). Вода на
свим извориштима је доброг квалитета, не пречишћава се, већ се у систем уводи само уз
дезинфекцију хлорисањем. Након увођења у систем изворишта Боговина у водоводу Бора нема
више редукција потрошње услед недостатка воде у извориштима (постоје само хаваријске
редукције због кварова у мрежи).
Велики проблем водовода Бора је велики несклад између количине воде упућене систему
(произведена вода) и регистроване потрошње. То се види из упоредних података за 2002. и 2003.
годину: 2002: просечна годишња производња 287,2 l/s, просечна регистрована годишња
потрошња 190,2 l/s (66%), 2003: производња 259,2 l/s, регистрована потрошња 153,4 l/s (59%).
Процењује се да су просечни губици (у мрежи и због нерегистрованог коришћења) око 45%. То је
превелик губитак воде, те су мере за његово смањивање на мање од 20% (обнова и
реконструкција мреже, сузбијање нерегистроване потрошње, мерење протока у појединим
гранама система) приоритетан задатак, јер се у том губитку садржи и велика резерва система.
Смањењем губитака може се добити око 50÷60 l/s воде која је већ уведена у систем, што је
еквивалент једног великог изворишта какво је сада извориште Злот - Селиште.
Сеоска насеља Бучје, Топла, Лука, Танда и Горњане снабдевају се из властитих локалних
изворишта и не предвиђа се њихово повезивање за регионални систем, осим што се планира
ревитализација водоводне мреже и повећање поузданости система повећањем резервоарских
простора и повећањем капацитета изворишта.
2.1.1. Снабдевање водом индустрије
Вода за привреду се узима из два система: • предузећа која троше воду квалитета воде за пиће
снабдевају се непосредно из водоводног система, • вода за технолошке потребе захвата се из
Брестовачке акумулације (Борско језеро). С обзиром на смањену економску активност сада је
смањена количина технолошке воде, тако да се током 2005. (првих шест месеци) за технолошке
потребе из водовода користило око 44 l/s из водоводног система. Током 2004. РТБ је просечно
трошио око 50 l/s, док остали потрошачи (Спортски центар, Кланица, Медицински центар,
Фабрика лак жице) захватају знатно мање количине воде, 1÷2 l/s. То омогућава да се након
повезвивања са системом Боговине Борско језеро врло селективно користи, са малим
захватањем (током 2003. није било захватања), што побољшава услове за његову туристичку и
рекреациону валоризацију. Са оживљавањем производње и повећавањем потрошње воде то
језеро ће служити за обезбеђивање воде за технолошке потребе.
Кључни подаци за Борско језеро: Брестовачка река, изграђено 1959, брана од каменог
набачаја висине 54 м, запремина тела бране 345×106 m3, кота нормалног успора 639 mнм,
запремина акумулације 12×106 m3. Поред природног дотока Брестовачке реке, вода се у Борско
језеро доводи и из Злотског система (који је првобитно и био планиран и реализован 1972. године
за ту сврху), када има воде више него што је потребно за снабдевање насеља. За то служи ПС
код Злота, одакле се потисним цевоводом Ø600 вода упућује ка систему, да би се из прекидне
коморе код Бање преко два крака упућивала ка граду и ка језеру.
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2.1.2. Каналисање насеља
На подручју општине канализационе системе имају само град Бор (обухваћено око 95%
корисника који су прикључени на водовод), као и Бањско Поље, у коме је на локалну
канализациону мрежу прикључено око 50% корисника, док остали отпадне воде одстрањују преко
септичких јама. Канализација Бора је решена само за отпадне воде (у суштини - сепарациони
систем), и њоме се евакуише просечно око 150÷180 l/s, отпадних вода насеља и локалне
индустрије која је прикључена на градски канализациони систем (привреда: просечно око 56 l/s,
2004). У канализацију своје отпадне воде испушта и РТБ, кланица, медицински центар, фабрика
жице, терцијерне делатности. Град нема постројење за пречишћавање, већ излива
канализациони садржај у Борску реку низводно од града, што представља велико концентрисано
загађење, посебно имајући у виду сасвим мали капацитет реке као пријемника. Бањско Поље
има мали сепарациони канализациони систем и отпадне воде пречишћава на малом ППОВ у
виду биодиска, капацитета за око 1000 ЕС. Неконтролисано испуштање отпадних вода у
канализациони систем представља сталну опасност, те је реализација ППОВ за град Бор, са
механичким и биолошким третманом и са предтретманима у производним предузећима (пре
испуштања отпадне воде у градску канализацију), представља приоритетан задатак санитације
града и очувања квалитета вода. За реализацију ППОВ предвиђена је локација низводно од
града, крај железничке пруге, пре велике 'петље'.
Санитација сеоских насеља на подручју општине је врло лоша. Отпадне воде се одводе у
импровизоване, пропусне септичке јаме, а често се непосредно изливају у оближње мање
водотоке. Осока из штала се често слива, такође неконтролисано у мање водотоке и загађује их
веома оптерећеним органским садржајима. Тај процес загађивања властитих и суседних
изворишта утолико је опаснији што се због карстних формација и повезаности подземних каверни
загађење течним и чврстим отпацима може да преноси на доста велике удаљености.
2.1.3. Стање квалитета вода
На подручју општине стање квалитета воде у водотоцима низ година је било једно од најлошијих
у Србији. Највећи загађивач - РТБ Бор, према Водопривредној основи Србије био је осми по
величини загађивач по испуштању неорганских отпадних вода. Ситуација је утолико лошија што
су сви пријемници отпадних вода доста мали водотоци, тако да упуштање отпадних вода у њих
доводи до потпуне еколошке деградације тих река. Тако је Борска река у профилу Рготина по
свим разматраним параметрима била у стању "ван класа" (стање еколошки уништеног водотока,
који у суштини представља отворен колектор), са пробојима и по опасним материјама Cd, Pb, Cu,
As, Ni. Велики Тимок у профилима Чокоњар и Брусник доживљава потпуно исту судбину (стање
"ван класа", док је била захтевана III класа). И Црни Тимок на подручју општине је у
неповољнијем стању од захтеване IIа класу. Према анализама које су рађене за ВОС, Црни
Тимок у Гамзиградској бањи према највероватнијем броју колиформних клица (НБК) налази се у
стању "ван класе", као последица отпадних вода узводних насеља које се сливају на разне
начине према реци. Према стању сапробности и концентрацији опасних и штетних материја
најчешће се налази у стању II/III класе, при чему су највећи пробоји вредности МДК (максимално
дозвољених концентрација) у показатељима NH4-N, Hg и BPK5. Произилази, на основу
прекорачења МДК, а посебно по прекорачењу НБК, да су воде Црног Тимока сада не смеју да
користе за купање и спортове и рекреацију на води.
Реализација акумулације "Боговина" подразумева и стриктну санитацију свих узводних насеља
(од Кривог Вира до Боговине), у оквиру мера заштите акумулације од еутрофикације.
Формирањем акумулације "Боговина" активираће се три групе мера заштите вода:
водопривредне, технолошке и организационе, које ће реку Црни Тимок довести у планирану IIа
класу квалитета.
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2.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
2.2.1. Хидрографско - хидролошке особености
У литолошко-хидрогеолошком смислу подручје општине Бор припада морфолошки рашчлањеној
скупини Карпато-балканида, чију основну водоносну средину чине масе врло пропусних
карстификованих кречњака. Територија општине је са западне стране највећим делом уоквирена
Малиником, Кучајским планинама и обронцима Хомољских планина, на северу и североистоку
Малим Кршем и Дели Јованом, док се на југу и југоистоку постепено отвара према долини Црног
Тимока и Тимока. То подручје се дренира у два правца. На северу, северно од Великог и Голог
крша, преко горњих токова Црнајке, Љубове реке и Шашке реке дренира се преко Поречке реке
непосредно према Дунаву. Јужно од тог масива територију општине дренира челенка левих
притока Црног Тимока и Тимока - Злотска река, Брестовачка река, Кривељска и Равна река. На
једном мањем делу на јужном делу подручја општине је и део тока Црног Тимока, који је на том
потезу морфолошки изузетно развијен (велики стабилни меандри), што ствара изузетно повољне
могућности за туристичку валоризацију, јер ствара специфично дуге обалне зоне, са подручјима
која су са три стране опкољене речним током, који се може по потреби пнеуматским уставама
врло оперативно стављати под успор - ради успешнијег спортско-туристичког коришћења.
Подручје општине се већим јужним делом налази у аридној - мање водној зони Србије, са просечним
падавинама око 650 mm, које су испод просека за Србију (735 mm). То је тзв. "зајечарска депресија"
падавина у Србији, која се све више шири у тој зони Србије, јер је већ уочено постепено смањивање
просечних годишњих падавина као зачетак глобалних климатских промена.
Падавине у планинском северном делу општине су веће (800 до 1000 mm), али се због дубоке
базе карстификације само део тих вода појављује на карстним врелима. Управо захваљујући
карстним врелима - која су највећа драгоценост општине, али не и довољна за подмиривање
потреба за водом - специфични протоци су на нивоу просечних за Србију (износе 6÷7 l/s ⋅km2 на
већини мањих река), или су чак и нешто већи од тога (око 9÷10 l/s ⋅km2), пре свега због тога јер су
хидролошке површине сливова неких река због карстификације веће од орографских.
За сагледавање решења у области вода на подручју општине битне су интеракције са околним
системима. Зато се хидролошке карактеристике морају посматрати у нешто ширем окружењу. На
таб.1 дати су основни хидролошки подаци за оне водомерне станице које су релевантне за
доношење управљачких одлука у области вода на подручју општине. Дати су подаци о просечним
вишегодишњим протоцима, као и подаци о малим месечним водама вероватноће 95%, као и о
великим водама вероватноће 1%. Те две вредности се дају стога што су битне: прва - за
сагледавање мера заштите квалитета вода, друга - за планирање мера у области регулација и
заштите од поплава.
Табела 41: Основни хидролошки подаци на рекама у зони која је управљачки битна за водопривредне
одлуке на подручју општине Бор
Река
Црни Тимок
Црни Тимок
Пек
Пек
Бели Тимок
Бели Тимок
Црнајка
Шашка
Поречка р.
Злотска река
Борска река
Велики Тимок

Водомерна
станица
Зајечар
Боговина
Кучево
Дебели Луг
Вратарница
Зајечар
Црнајка
Црнајка
Тополница
Сумраковац
Рготина.
Тамнич

Површина
слива F (km2 )
1 199
467
849
316
1 771
2 150
96
236
455
269
340
4 191

Просечан
проток m3/s
12,51
6,22
7,17
3,58
10,46
12,39
0,64
1,76
3,67
3,50
3,04
28,64

Qмин,95%
m3/s
0,58

Qмаx,1%
m3/s
410

0,33

300

0,45

383

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

174

Битна хидролошка особеност је велика временска неравномерност протока на свим рекама у
зони утицаја. Очитује се изузетно великим разликама између малих и великих вода. Просечни
проток кључног водотока на подручју општине - Црног Тимока износи око 12,2 m3/s, али је
посебан проблем велика неравномерност протока, са врло израженим маловођем током периода
јули - октобар. Мале месечне воде вероватноће 95% (проток који је меродаван за мере заштите
вода) износе само око 0,5 m3/s, док је тзв. стогодишња велика вода, меродавна за мере заштите
од поплава, око 420 m3/s. Према тим показатељима (однос Qмес.мин 95% : Q1% > 1 : 800) Црни Тимок
спада у реке са веома неравномерним, неповољним водним режимима, који се морају поправити
деловањем акумулација. Једна од функција акумулације Боговина треба да буде управо и
побољшање режима вода - смањивање великих и повећање (оплемењавање) малих вода. И
водни режими свих мањих водотока имају бујични карактер, са израженим поводњима током
којих протекне преко 60% укупног годишњег протока, након чега наступе дуги периоди маловођа,
са изразито малим протоцима, који нису довољни ни за основне еколошке функције водотока, те
не омогућавају било каква захватања воде из река. Анализе протока (коефицијенти варијације Cv
∼ 0,5, коефицијенти аутокорелације већи од 0,3) указују на велику неравномерност годишњих
протока и тенденцију нагомилавања више узастопних сушних година.
Хидрогеолошка значајка разматраног подручја су веома карстификовани горњојурски и
доњокредни кречњаци, са дубоким базисом карстификације. Због тога су доминантне подземне
воде карстних извора, на местима подземних баријера. Најпознатији карстни извори су управо
они који су каптирани за водовод Бора: Злот - Селиште, Сурдуп, Кривељ, Оштрељ, Злот - село.
То су драгоцени водни ресурси, који се сада готово у целости користе за снабдевање насеља,
али њихову вредност релативизира велика неравномерност протока, са дугим маловодним
периодима, када су угрожене и функције снабдевања водом, али и основне еколошке функције
реке, због надексплоатације извора и врло малих протока који се остављају у рекама низводно од
захвата. Алувијални седименти Црног Тимока и рубне зоне Зајечарског неогеног басена су мале
издашности, са локалним изданима у кори распадања, недовољним за подмиривање потреба за
водом у будућности чак и мањих насеља.
2.2.2. Оцена стања и ограничења
У области вода подручје општине Бор одликују следећи феномени.
• Површинске воде су доста оскудне, чак и у просечним годишњим билансима, а ту неповољну
слику још више квари изразита временска неравномерност, са израженим бујичним поводњима и
дугим маловодним периодима.
• Подземне воде највећим делом чине карстни извори мањих капацитета, врло променљиве
издашности, који се највећим делом користе за снабдевање насеља. То се чини често у условима
надексплоатације изворишта, са остављањем малих протока низводно од водозахвата, који нису
у стању да испуне неопходне еколошке функције несметаног очувања водених и приобалних
биоценоза.
• Све је већи несклад потреба за водом и недовољних властитих водних ресурса доброг
квалитета. Зато подручје општине спада у категорију оних подручја Србије у које треба доводити
воду са стране, преко регионалних система. У подручје Бора вода се мора доводити из горњег
дела слива Црног Тимока - из акумулације Боговина.
• Водни ресурси на подручју општине су већим делом девастирани, због надексплоатације
изворишта и због коришћења већине водотока за евакуацију отпадних вода.
• Због особености генезе великих вода на свим водотоцима у сливу Црног Тимока и Поречке
реке (високи модули отицаја, реда 2÷5 m3/s⋅km2 за поводње ређих повратних периода и кратко
време концентрације таласа великих вода, од само неколико сати) јављају се велики и
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рушилачки поводњи, који угрожавају низводна подручја, што захтева комплексне мере заштите
од поплава.
• Због природних особености (карстификације сливова) и ангажованости речних долина
насељима, комуникацијама и другим садржајима, јако су сужене могућности за реализацију
акумулација, које би биле неопходне за регулисање водних режима. Због тога је акумулација
Боговина, као једина могућа чеона акумулација у сливу Црног Тимока, један од најзначајнијих
објеката за уређење водних режима у Србији.
• Насеља на подручју општине нису била поуздано снабдевена водом док се водовод Бора и
околних насеља наслањао само на локална изворишта. Због врло променљиве издашности у
маловодним периодима системи раде напрегнуто, са недовољном поузданошћу, са већим
редукцијама и прекидима у снабдевању.
• Решење које је остварено довођењем воде са изворишта Мрљиш са Црног Тимока у зони
Боговине је привремено, фазно решење, да би се превазишла криза у снабдевању у водоводу
Бора. Коначно, поуздано решење може се остварити тек са реализацијом акумулације Боговина,
што је једно од важних развојних ограничења.
• Стање санитације насеља на подручју општине је врло лоше. Само Бор има делимично решену
канализациону инфраструктуру, док су сеоска насеља најчешће само са септичким јамама, које
по правилу нису вододрживе. Последица је загађење вода органским садржајима, због чега се
већина река налази у стању ван класа управо по параметру броја колиформних клица
(бактериолошко загађење, које ограничава коришћење воде чак и за пољопривреду).
• Разматрано подручје је једно од најугроженијих у Србији са гледишта квалитета вода.
Карактеришу га велики загађивачи неорганским и органским ефлуентима, који отпадне воде
испуштају у релативно мале водотоке. Резултат тога је да се више река налази у стању "ван
класа" по свим параметрима квалитета: Борска река (Рготина), Кривељска река, Велики Тимок
(Чокоњар). Црни Тимок на подручју општине је у бољем стању и он се најчешће налази у стању
II/III, што је лошије од захтеване IIа класе. Међутим, у изворишном делу Црног Тимока, у зони која
је битна за реализацију акумулације Боговина, Црни Тимок је најчешће у I/II класи.
2.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.3.1. Циљеви и критеријуми развоја водопривредне инфрастуктуре
Циљ највишег реда за решења у области вода је "интегрално коришћење, уређење и заштита
водних ресурса на целом подручју општине Бор". Атрибут "интегрално" подразумева
вишенаменски систем, који је оптимално уклопљен у окружење и усклађен са свим другим
корисницима простора, а уједно је уклопљен и у водне системе вишег реда, у складу са
Водопривредном основом Србије и Просторним планом Републике Србије. Кључни циљеви и
критеријуми за развој тог система су следећи:
•

•

•

Трајно решење снабдевања водом насеља у зони обухвата регионалног система "Боговина"
са обезбеђеношћу не мањом од 97% (највећа обезбеђеност са којом се планирају такви
системи у свету), и са нормама снабдевања које користе за планирање таквих система у
свету (250 l/стан.дан). Трајно решење снабдевања водом свих других насеља са
обезбеђеношћу 95%. И у условима редукције мора да буде испоручено најмање 70% од
тражених количина воде.
Заштита изворишта Злот - Селиште и Злот - село, Сурдуп, Кривељ, као и заштита локалних
сеоских изворишта применом мера уређења и заштите простора. Успостављање прописаних
зона заштите, јер се и након реализације регионалног система локална изворишта
задржавају у условима оптималне, еколошки прихватљиве експлоатације. .
Снабдевање индустрије на подручју општине, са обезбеђеношћу од 95÷97% (РТС Бор са
обезбеђеношћу 97%).
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Потпуна санитација насеља. У Бору, Злоту и Брестовцу (заједно са Бањом) реализација
канализационих система сепарационог типа, са ППОВ (постројење за пречишћавање
отпадних вода). У сеоским насељима, посебно оним у зонама регионалних и локалних
изворишта, реализација прописаних септичких јама и стварање оперативне организације
њиховог пражњења и одношења до ППОВ, односно, уклањања на начин који ће бити
санитарно безбедан.
Заштита од поплаве према критеријумима из Водопривредне основе Србије: заштита Бора и
других насеља од тзв. педесетогодишњих великих вода (Qvv 2%), пољопривредног земљишта
од Qvv 5%.
Активна заштита долине Црног Тимока ублажавањем поплавних таласа у акумулацији
"Боговина", тако да низводна долина Црног Тимока буде заштићена од поводња Qvv 2%.
Побољшање режима малих вода на Црном Тимоку наменским испуштањем воде из
акумулације "Боговина" у маловодним периодима, тако да проток на делу тока кроз општину
Бор никада није мањи од мале месечне воде обезбеђености 95%.
Трајно обезбеђење класа квалитета свих површинских и подземних вода према захтевима из
Водопривредне основе Србије који подразумевају да се сви водотоци на подручју општине
Бор задрже у I, IIа и IIb класи квалитета, осим Борске реке, на којој се не може обезбедити
бољи квалитет од III класе (BPК5 < 12 mg/L О2).
Туристичка валоризација уређене долине Црног Тимока, као елемент развоја сада пасивних
насеља у тој зони. Стварање услова (пнеуматске бране које се флексибилно могу подизати и
спуштати) за остваривање успора, ради боље туристичке валоризације тог потеза Црног
Тимока у топлом делу године, као дела туристичке целине обижњег Гамзиградског
туристичког подручја.
Антиерозиона заштита сливова, као мера планског уређења и заштите простора. Примена
биолошких мера заштите (пошумљавање, мелиорација пашњака) не само као заштитни, већ
и као развојни елемент за економско унапређење подручја слива акумулације.
Стварање услова за развој комплексних хидромелиорационих система на земљиштима
виших бонитетних класа у долини Црног Тимока.
Црни Тимок се применом комбинованих мера - водопривредних, технолошких и
организационих - мора што пре вратити у планирану IIа класу квалитета, која омогућава
неограничено коришћење реке за купање и рекреацију на води.
Стварање услова за што повољнију урабанизацију свих насеља кроз уређење водних
режима, регулацију река и одговарајуће урбанистички усмеравано уређење обала.
Стварање услова за очување и унапређење водених екосистема и заштиту непокретних
културних добара у зони развоја интегралног водопривредног система.

2.3.2. Општа концепција решења
Базна дугорочна стратегија на којој се заснива развој водне инфраструктуре Општине Бор је
следећа:
• На сливу Црног Тимока и Великог Тимока развијају се два водна система: (1) Регионални
Тимочки систем за обезбеђење воде највишег квалитета, за снабдевање водом насеља и
оних индустрија које троше воду квалитета воде за пиће, (2) Тимочки речни систем, за
обезбеђење воде за технолошке потребе и наводњавање, као и за заштиту вода. Та два
система имају заједнички објекат - акумулацију "Боговина" и тесне интеракције. Сходно
Водопривредној основи Србије оба система користе се на ширем подручју слива Тимока, и
ван граница општине Бор, јер се са делом потребних количина воде за пиће снабдевају и
насеља у општинама Бор и Зајечар.
•

Вишенаменска акумулација "Боговина" на Црном Тимоку, са котом НУ = 266 mnm, котом
круне бране 269 mnm, котом максималног успора 267,45 mnm, и запремином акумулације
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47,5×106 m3, која омогућава годишње, па делом и непотпуно вишегодишње регулисање
протока - кључни је објекат оба наведена система. Из ње се обезбеђује проток од 1,5 m3/s, са
обезбеђеношћу већом од 98% који се користи за регионални систем за снабдевања водом
насеља, док прописани гарантовани еколошки проток, који се мора обавезно испуштати из
акумулације износи 0,8 m3/s, што је знатно повољније од мале месечне воде обезбеђености
95%, која износи око 0,5 m3/s. Корисник акумулације је и наводњавање, те се планира
посебан захват за 2,5 m3/s, за око 7.000 ha.
•

Тимочки регионални систем за воду највишег квалитета најпре користи до еколошко
прихватљивих граница сва локална изворишта подземних вода. Изградњом акумулације
"Боговина" и магистралних преносних система, систем се проширује и на заштићено
извориште површинских вода у горњем сливу Црног Тимока.

•

Из регионалног система обезбеђују се само недостајуће количине воде, након оптималне
експлоатације локалних изворишта. То подразумева потпуну заштиту и оптимално
коришћење свих локалних изворишта подземних и површинских вода. Експлоатација
локалних изворишта допуштена је само до количине које не угрожавају еколошке услове у
окружењу. Из карстних извора и отворених водотока сме се захватати само део воде, како би
се обезбедила одговарајућа проточност водотока низводно од захвата. Проток низводно од
водозахвата дефинише се водопривредним условима, али генарално, не сме бити мањи од
тз. мале месечне воде обезбеђености 80%.

•

У оквиру регионалног система вода се из акумулације "Боговина" транспортује цевоводима
сирове воде до постројења за пречишћавање воде (ППВ) на локацији око 3,5 км низводно од
бране. Из ППВ вода се упућује магистралним цевоводима који су положени дуж Црног
Тимока. Код места Селиште одваја се леви крак према Бору, док крак који води према
Зајечару наставља долином Црног Тимока.

•

За сеоска насеља која нису обухваћена регионалним системом, снабдевање водом се
обавља из локалних изворишта, са обезбеђеношћу не мањом од 95%, и са нето нормама
потрошње не мањим од 200 l/становник⋅дан.

•

Из регионалног система се снабдевају сва места која су сада прикључена на водовод Бора,
као и сва успутна насеља (Шарбановац, итд).

•

Вода која се испушта из акумулације као гарантовани еколошки проток низводно од бране
Боговина, као и која се упућује према регионалном систему, најпре се хидроенергетски
прерађује у малој хидроелектрани, непосредно низводно од бране.

•

Ради заштите изворишта површинских и подземних вода уводе се заштитне зоне, које
обухватају хидролошке сливове свих већих изворишта (Злот - Селиште, Злот - село, Сурдуп,
Кривељ). Режим заштите се своди на спречавање уношења у тај простор објеката и садржаја
који би својим отпадним материјама угрозили квалитет површинских и подземних вода.

•

Тимочки речни систем за обезбеђење технолошке воде за остале кориснике и заштиту вода
ослања се на Брестовачку акумулацију, као и на Кривељску акумулацију, у даљим
временским интервалима. Наставља се довођење воде у Брестовачку акумулацију и из
Злотског система, ради повећања поузданости испоруке воде корисницима воде за
технолошке потребе.

•

Тимочки речни систем служи и за обезбеђивање планиране заштите вода. Предвиђа се
интегрална заштита вода, која подразумева технолошке, водопривредне и организационо економске мере заштите. Технолошке мере се односе на пречишћавање отпадних вода.
Имајући у виду конкретне услове заштите вода, ППОВ је обавезно на излазу из канализаце
Бора, али га треба предвидети и у Злоту и Брестовцу (зеједно са Брестовачком Бањом).
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(Могућа реализација групног канализационог система, са једним ППОВ, у зони низводно од
Брестовца, за пречишћавање отпадних вода Бора, Брестовца и Брестовачке Бање). Кључна
водопривредна мера је оплемењавање малих вода (повећање протока у периоду маловођа)
управљањем акумулацијом "Боговина" као и Брестовачком акумулацијом. Вода се испушта
плански, према динамици којом се поправљају режими малих вода, чиме се остварују
водопривредне мере заштите квалитета вода. Организационо - економским мерама се
предвиђа спречавање загађења вода опасним материјама, смањење специфичне потрошње
воде увођењем одговарајућих накнада за коришћење воде и испуштање употребљене воде,
смањење хазарда од хаваријских загађења, увођење система мерења и осматрања за
благовремено откривање појава загађења, итд.
•

Санитација сеоских насеља обавља се по принципима руралне санитације - са одвођењем
отпадних вода домаћинстава у прописне септичке јаме, уз оперативну организацију даљег
поступка са отпадним водама (одношење у ППОВ или уклањање на неки други, санитарно
безбедан начин).

•

Заштита од поплава остварује се оптималном комбинацијом хидротехничких и
организационих мера. Хидротехничке мере чине пасивне мере заштите (заштита линијским
одбрамбеним системима - насипи, регулациони радови, чији се степен заштите прилагођава
вредностима садржаја који се бране на заштићеном подручју), и активним мерама ублажавањем поплавних таласа у акумулацији "Боговина". Посебно су важне организационе
мере, које чине мере просторног и урбанистичког планирања, којима се спречава изградња
нових скупих урбаних, привредних и инфраструктурних садржаја у зонама које су посебно
угрожене од поплава.

•

Антиерозионо уређење простора је нераздвојиви садржај свих радова на реализацији
хидротехничке инфрастуктуре. Посебан значај има антиерозионо уређење Брестовачке и
Кривељске реке (додатна заштита од еутрофикације и засипања акумулација), Борске и
Равне реке, као и непосредног слива Црног Тимока.

•

При реализацији хидротехничких објеката и система посебна пажња се посвећује њиховом
адекватном уклапању у окружење. Основни захтев је да се објекти водопривредне
инфрастуктуре тако диспозиционо реше да побољшају еколошке карактеристике окружења,
да не угрожавају околне културно историјске и друге објекте и да омогуће што повољнију
спортско - рекреациону и туристичку валоризацију акваторија и приобаља објеката и система.

3. ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. Оцена стања
При дефинисању генералне оцене стања, потенцијала и ограничења развоја енергетике
Општине основни проблем је што не постоји праћење енергетских биланса и потреба, па самим
тим ни планови развоја енергетике у Општини у наредном периоду.
Природни услови територије општине Бор не омогућавају задовољење сопствених потреба за
енергетским изворима,јер не постоје потенцијали угља,нафте и природног гаса или капацитети за
производњу електричне енергије, већ се највећим делом мора снабдевати из енергетског
система Републике преко јавних предузећа Електропривреда Србије, Нафтне индустрије Србије
и Подземне експлоатације угља. На подручју Општине се налазе само обновљиви енергетски
извори (мале хидроелектране, биомаса, ветар,геотермална и сунчева енергија).
Електрична мрежа Општине Бор развијала се са развојем РТБ Бор. У почетку је имала локални
карактер,снабдевана из индустријске електране РТБ-а, да би се затим са повећаним потребама
повезала са електроенергетским системом Србије. Данас на територији Општине постоји
електроенергетска преносна мрежа и трафостанице номиналног напона 400 и 110 kV, и
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дистрибутивна мрежа и трафостанице напона 35, 10 и 0,4 kV. Расположиви капацитети преносне
мреже и трафостаница омогућавају поуздано снабдевање електричном енергијом,али проблем
код коришћења представља дистрибутивна мрежа .
Далеководом 400 kV DV 402 Ђердап 1- Бор 2 ,дужине 82,0 km,изграђеним 1970 године,
подручје Општине је међу првима у бившој СФРЈ било део електроенергетског преносног
система „Никола Тесла“ који је повезивао највеће електране у бившој Југославији. Из
трафостанице Бор 2 400/110 kV инсталисане снаге 150 MVA, изграђене 1971 године,
далеководом DV 403 Бор 2- Ниш, дужине 98,7 km, 1972 године је повезано подручје Ниша.
Године 1986 у трафостаници Бор 2 је уграђен још један трансформатор снаге 300 MVA због
захтева везаних за повећање производње у РТБ Бор.
Пре изградње далековода 400 kV подручје Општине Бор је већ било повезано са више
далековода 110 kV и одговарајућим трафостаницама. Давне 1966 године изграђен је DV 150
Мајданпек-Бор 1 који је повезао Бор са електроенергетским системом Србије,док је нешто раније
1964 године са DV 148/1 Бор 1- Бор 2,односно 148/2 Бор 2- Зајечар, преко Куле повезан са
бугарским електроенергетским системом.
Данас на подручју Општине,поред наведених далековода 400 kV и 110 kV,постоје и
следећи далеководи 110 kV:
Број

Назив

Дужина
(km)
77,2

122 Б

Петровац-Бор 1

147/1
147/2
148/1
148/2
167
169
177
1166

Бор 1- Бор 2
Бор 2-Неготин
Бор 1- Бор 2
Бор 2– Зајечар 2
Бор 2- Бор3
Бор 2 – Бор 3
Бор 2 - Мајданпек 2
ХЕ Ђердап-В.Кривељ

2,36
44,32
2,34
2,81
2,84
43,89
50,26

Материјал и
пресек (mm2)
Al/Fe 3x150 Al/Fe
3x 120
Al/Fe 3x 150
Al/Fe 3x 150
Al/Fe 3x 150
Al/Fe 3x 150
Al/Fe 3x 240
Al/Fe 3x 240
Al/Fe 3x 240
Al/Fe 3x 240

Година уласка
у погон
1948
1965
1965
1966
1966
1971
1971
1971
1980

На подручју Општине данас се налазе,поред наведених 400 kV, и следеће 110 kV трафостанице:
Назив

Преносни
kV/kV

Бор 1
Бор 3
В.Кривељ

110/35
110/5,25
110/6,3
110/35/10,5
110/35/10,5

однос Инсталисана
снага МВА
31,5
40
30,5
20
31,5

Комада
2
3
2
1
1

Време
уласка
погон
1980/83
1971/72
1981
1981
1995

у

На подручју Општине постоји развијена дистрибуциона мрежа напона 35 kV и 10 kV са следећим
трафостаницама: ТС 35/10kV Дистрибуција 1, ТС 35/10 kV Дистрибуција 2, ТС 35/10 kV
Дистрибуција 3, ТС 35/10 kV Велики Кривељ, ТС 35/10 kV Злот – Пумпе, ТС 35/10 kV Дубрава, ТС
35/10 kV Француске бараке, ТС 35/10 kV Шарбановац, ТС 35/10 kV Заграђе, ТС 35/10 kV Крст, ТС
35/10 kV Јеленац, ТС 35/10 kV Крепољин, Репетитор Суви до, Репетитор Штубеј, ТС 10/0,4 kV
Село, ТС 10/0,4 kV Металург, ТС 10/0,4 kV Лука и ТС 10/0,4 kV Метовница.
Дистрибутивна мрежа приградских и сеоских насеља изведена је као ваздушни водови,
док је граду Бору изведена кабловска подземна мрежа.
У Бору је изграђен централизовани систем снабдевања топлотном енергијом релативно
великог инсталисаног капацитета, који је довољан да покрије све оправдане захтеве потрошача.
Изградња топлификационог система Бора почела је почетком седамдесетих година
прошлог века изградњом измењивачке станице ТР-2 са измењивачима пара-вода која је
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користила пару произведену у термоелектрани РТB-а. Систем је имао максимални капацитет око
80 МW и задовољавао је колективне стамбене објекте и објекте јавног садржаја који су раније
били везани за блоковске котралнице, као и новоизграђене зграде. Изградњом топлификационог
система 140о/80оС је омогућено прикључење нових потрошача који су веома брзо превазишли
капацитет топлане, па су изграђени објекти нове топлане са котловима 2x 58 МW на угаљ
(1987.године) и котлом 58 МW на мазут/гас(2001.године) са одговарајућим измењивачким
капацитетима, дистрибутивном, магистралном и блоковском мрежом и већим бројем подстаница.
Топлотни извор ЈП Топлана „Бор“ састоји се од новог објекта,котларнице са два
вреловодна котла на угаљ и анексом објекта са једним вреловодним котлом на мазут/гас,пумпноизмењивачке станице, мазутне станице са једним резервоаром за мазут,дневне депоније угља са
косим транспортером од депоније до бункера котлова, димњаком, трафостаницом,
електротехничким постројењем и кабловском мрежом.
Котлови на угаљ су у релативно добром стању с обзиром на оамнаестогодишњи рад,док
је котао на мазут практично нов. Међутим неопходно је повећати степен искоришћења и
енергетске ефикасности и повећати степен аутоматизације. Просечна годишња потрошња горива
у топлани износи од 50.000 до 55.000 т угља и око 500 т мазута.
Топлификациони систем Бора је најразвијенији у Србији,јер је на систем прикључено
скоро 90 % домаћинстава при чему око 8 % има и потрошну топлу воду. Укупна грејна површина
стамбених и јавних објеката износи преко 800.000 m2 са инсталисаном снагом од 169 МW.
Топлотна мрежа је двоцевна,разграната, тракастог типа, која је доста дотрајала,са
великим губицима воде и топлоте, са оштећеном изолацијом и хидраулички неуравнотежена што
представља велики проблем. Магистрална и блоковска мрежа је изведена преко три главна
магистрална вода-магистрала А,Ц и Велики Кривељ из постојеће топлане и топлотне подстанице
ТП3 у оквиру старе енергане РТB за магистралу А,која је кратком везом у близини Бора повезана
на магистралу Ц. Најдужа је магистрала Ц на којој је најудаљенији потрошач на 4946,5 m од
топлотног из Бора, а најкраћа магистрала Велики Кривељ код које је најудаљенији потрошач на
2859 m. Укупна дужина трасе магистралне и блоковске мреже је 36.895 m и највећим делом је
мрежа изведена подземно (83 %)..Надземно су изведене деонице полазних магистрала. Мрежа је
у великој мери предимезионисана за стварно топлотно оптерећење.
На подручју Општине до данас није изграђен ни метар гасне мреже, тако да се природни
гас још увек не користи. Међутим имајући у виду планове НИС-ЕНЕРГОГАС-а, снабдевање
Источне Србије, а самим тим и подручја Општине Бор, је предвиђено путем новог магистралног
гасовода Димитровград-Ниш везом Ниш-Зајечар-Бор-Прахово,јер постојећи гасовод БеоградПојате-Ниш не располаже више техничким могућностима даљег проширења у правцу ПараћинБор. Реализација магистралног гасовода Димитровград-Ниш треба да започне у скорој
будућности , а самим тим и будућа гасификација Бора.
Обновљиви извори се практично не користе за задовољење енергетских потреба, сем
биомасе као огрева..
3.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
3.2.1. Потенцијали
Тежња за већим снабдевањем из сопствених извора је везана за повећање сопствене
производње, што је у Општини могуће само путем већег коришћења обновљивих извора
енергије.Основни енергетски потенцијал представљају повољни услови за коришћење обновљивих
извора, које могу да омогуће локално снабдевање потрошача у удаљеним насељима.
Хидроенергија представља конвенционалан обновљив извор који се већ вековима
користи за добијање механичке, а последњих стотину и педесет година, и електричне енергије.
Имајући у виду да се у природи под дејством Сунчевог зрачења остварује сталан циклус промене
фаза воде и водене паре путем испаравања, кондензације и падавина, хидроенергија постаје све
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интересантнија, не само за енергетику, већ имајући у виду значај водоснабдевања и
наводњавања, за укупан развој друштва.
На подручју општине Бор се налази више локација за изградњу малих хидроелектрана.
Мале хидроелектране су веома повољне са аспекта децентрализоване производње јер могу да
омогуће локално снабдевање потрошача у удаљеним насељима.
На подручју Општине Бора налазе се следеће локације за мале хидроелектране :
Табела 42. Локације малих ХЕ
Притока

Назив

Bр.катарског листа

Bрестовачка
Злотска
Bељевина
Злотска
Црни Тимок

Џаново поље
Преваље
Корњет
Злот
Метовница

13
16
18
17
9

Снага
кW
121
300
326
436
1596

Производња
МWх
430
1010
1270
1750
5650

Процењује се да подручје располаже значајним потенцијалом биомасе, који се може користити за
различите енергетске потребе. С обзиром на квалитет и потражњу за дрвном масом неопходно је
рационално газдовање овим обновљивим извором енергије,који има и индустријску вредност као
сировина за прераду и производњу вредних производа.
Подручје Општине располаже потенцијалом ветра,јер се налази у зони повољних услова
за његово коришћење. Предуслов је снимање карактеристика ветра на изабраним
микролокацијама, како би се утврдила учесталост брзина ветра и утврдио оптималан капацитет
ветрогенератора.
Геотермалну потенцијалност подручја чини Брестовачка бања са својим природним
изворима и температурама воде вишим од 30°С.
Постоје могућности коришћења и сунчеве енергије,али само за припрему потрошне топле
воде.
3.2.2. Ограничења
Промена структуре потрошње током деведестих година прошлог века, повећање броја
становништва и промене стандарда живота довеле су до проблема у снабдевању потрошача
електричном енергијом. Основно ограничење за снабдевање електричном енергијом крајњих
потрошача је недовољна развијеност и застарелост дистрибутивне мреже, која не може да
задовољи све захтеве . Због тога је неопходна ревитализација и модернизација постојеће мреже
и постројења, повећање степена покривености подручја Општине електричном мрежом и
побољшање квалитета и асортимана услуга.
Дотрајалост постројења,опреме и уређаја у производном систему централизованог
снабдевања топлотном енергијом, низак степен искоришћења и енергетске ефикасности, велики
губици воде и топлоте и хидраулички неуравнотежена и дотрајала мрежа претставља проблем у
снабдевању топлотном енергијом.
3.3. ЦИЉЕВИ
Основни циљ стратегије развоја енергетике Општине је да омогући њен одрживи развој,
усклађен са енергетским, економским, еколошким, просторним и другим локалним
специфичностима.
Други циљ је ревитализација, модернизација и доградња електроенергетске
инфраструктуре за довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном
енергијом свих потрошача на подручју Општине, уз рационалну употребу електричне енергије,
ради спречавања депопулације насеља и омогућавања даљег привредног развоја.
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Трећи циљ је почетак снабдевања природним гасом за потребе индустрије,комуналне
потрошње и домаћинстава ,што је повезано са изградњом магистралног гасовода НишКњажевац-Бор-Зајечар-Прахово. Реализација система снабдевања гасом Општине не би имала
само енергетске ефекте, већ би омогућила и економичније привређивање у одређеним секторима
и технолошким процесима, заштиту животне средине и сл.
Четврти циљ представља унапређење и модернизација рада централизованог
снабдевања топлотном енергијом у циљу сигурног и рационалоног снабдевања потрошача.
За веће коришћење обновљивих извора неопходно је подстаћи интерес приватних
инвеститора путем концесија или BОТ аранжмана (мале хидроелектране,геотермална
енергија,ветар и др.) за стицање статуса повлашћених произвођача електричне, односно
топлотне, енергије.
3.4. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА СА ПРЕДЛОГОМ ПРИОРИТЕТА
У складу с основним циљевима приоритетна стратешка опредељења одрживог развоја
енергетике општине Бор су:
• повећање енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и потрошње
енергије, путем доношења и обавезне примене стандарда енергетске ефикасности,
економских инструмената и организационих мера;
• интензивирање истраживања свих енергетских потенцијала у циљу повећања и проналажења
нових резерви и њиховог ефикасног коришћења, јер је подручје општине Бор још увек
недовољно истражено у погледу обновљивих извора (мале хидроелектране, ветар, сунчева и
геотермална енергија, биомаса);
• одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електро и топлотне мреже
и даљи развој тих мрежа, с циљем подржавања очекиване потрошње енергије до 2020.
године;
• изградња гасоводног система и снабдевање потрошача природним гасом
• веће коришћење нових и обновљивих извора енергије за аутономне и локалне сврхе, за
потребе „мале“ енергетике, ради задовољења производње електричне енергије и
нискотемпературних топлотних потреба;
• заштита животне средине развојем централизованог система снабдевања топлотном
енергијом и интензивнијим коришћењем нових и обновљивих извора енергије и , дугорочно
посматрано, природним гасом; и
• заштита предвиђених коридора енергетске инфраструктуре, у првом реду електроенергетске
и гасоводне мреже и локација за мале хидроелектране.

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТА
4.1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
На територији коју обухвата Просторни план телекомуникациону мрежу можемо поделити на:
- фиксну телефонију са преносом података малих брзина и
- мобилну телефонију
Мреже за пренос података и Интернет су тренутно у почетној фази, али ће у овом
Просторном плану сигурно наћи своје место.
Према подацима и оцени стања датој у Аналитичко-документационој основи, произилази да се
садашње стање у овој области може, веома упрошћено, окарактерисати као

позитивно:
• Релативно велика густина телефона (34/100 становника), изнад просека за Србију
• Добра изграђеност месне мреже у граду Бору
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•

изграђени магистрални оптички каблови Бор – Зајечар, Бор – Бољевац, Бор –
Мајданпек и Бор – Неготин
незадовољавајуће :
• Низак проценат дигитализације мреже (51%)
• Висок проценат двојника (35%)
• Недовољно добра покривеност територије општине мобилним сигналом
4.1.1. Постојеће стање фиксне телефоније
Подручје које третира овај Просторни план припада мрежној групи 020 БОР (територија општина
Бор, Бољевац и Мајданпек)
У табели 43: приказано је стање капацитета у комутацији и приступним (месним) мрежама
средином 2005. године.
Табела 43: Стање капацитета у комутацији и приступним мрежама
Ред.
број

Насеље- Централа

1.

Тип

Ранг

Инсталисано

Укључено

Капацитет м.
мреже

Заузето у
м. мрежи

EWSD

ГЦ

5440

4140

13600

7844

М10C
EWSD
ARF50

ГЦ
RDLU
РЦ

8384*
7784
5000*

5185
5478
638

14000
6000

5610
373

I-500A
I-500A
I-500A
ЈК 300

РЦ
РЦ
КЦ
КЦ

800*
200*
384*
300*

920
350
500
296

461
126
243
257

I-500A

КЦ

384*

400

228

I-500A
I-500A
I-500A

КЦ
КЦ
КЦ

384*
960*
416*
13.224

699
189
237
257
27
197
126
350
937
416
19.002

450
804
370
37.690

242
563
255

Бор - дигитална
1а
1.б
1.ц
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
8.
9.

Бор - аналогна
Стари центар Бор
Бор 1
Брестовац
Оштрељ
Слатина
Бањско Поље
Брезоник
Кривељ
Горњане
Танда
Доња Бела Река
Бучје
Метовница
Злот
Шарбановац
УКУПНО ЗА ОПШТИНУ

*Напомена: Аналогна централа (замењује се) није рачуната у укупни инсталисани капацитет

Укупно укључено 19.002 телефона на 55.800 становника по попису из 2002 године што је 34
телефона на 100 становника.
Од телекомуникационе инфраструктуре која је од битног утицаја на развој и перспективе
даљег развоја телекомуникационе мреже и услуга на овом подручју треба истаћи
телекомуникационе оптичке каблове.Ту је стање следеће:
Изграђени магистрални оптички каблови : Зајечар – Бор, Бор – Мајданпек и Бор –
Бољевац – Алексинац. У фази изградње је кабл Неготин – Плавна – Рудна Глава – Горњане .
Као и одређен број привода на ове каблове који су непосредно у функцији изградње
телефонске мреже за подручје овог Просторног плана, а то су приводи оптичких каблова за:
Брезоник, Кривељ, Брестовачку Бању и Шарбановац
4.1.2. Постојеће стање мобилне телефоније
Простор који третира овај прросторни план покривају два оператора мобилне телефоније
"Теленор" (061,062 и 063) и "Телеком Србија" (064 и 065). Покривеност сигналима није
уједначена, али како је мобилна телефонија у сталној експанзији, ситуација се врло брзо
поправља.
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Тренутно "Теленор", на подручју има у раду 6 базних станица на следећим локацијама:
Бор, Црни Врх, Брестовац, Фаца, Кривељ и Злот.
У плану изградње овај оператер има још 35 базних станица на разним локацијама на
подручју које обухвата овај Просторни план, од чега је једна (Бор 2) у плану за 2005. годину .
"Телеком Србија" на овом подручју има изграђене 6 базних станица и то :
2 у граду Бору, као и по једну на локацијама Брестовац, Лука, Злот и Дели Јован. Овај
оператер планирао је скору изградњу још 7 базних станица на овом подручју.
4.1.3. Мрежа за пренос података и интернет
Телеком Србије изградио је и пустио у рад посебну мрежу за пренос података и интернет
(SMIN) и у ову мрежу је укључено чвориште Бор, као седиште мрежне групе којој припада
подручје које обрађује овај Просторни план.
4.2. ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ МРЕЖИ
4.2.1. Фиксна телефонска межа
На територији коју обрађује овај Просторни план укупно је укључено 19.000 телефона на oкo
55.800 становника по попису из 2002. године што је 34 телефона на 100 становника. По овом
критеријуму стање на територији општине може се оценити као задовољавајуће јер је број
телефона нешто изнад просека у Србији. Међутим по техничко-технолошком критеријуму стање
је знатно лошије. Када се узме у обзир проценат дигитализације претплатника који износи 51%,
а нарочито велики број двојника чак 35%, што је знатно изнад просека, онда се стање у фиксној
телекомуникационој мрежи, по квалитету претплатничке мреже, може оценити као
незадовољавајуће.
Овакво стање је последица два основна елемента:
1. Оптички каблови, као незамењиво средство телекомуникационе мреже у данашње време,
нису грађени ван градских средина, односно изграђени су само магистрални каблови и
кратки приводи до места у њиховој непосредној близини. Ради тога није извршена
модернизација телекомуникационих капацитета у мањим местима, а у граду је модернизација
у току.
2. Добар део територије коју третира Просторни план је брдско-планински са веома ретком
насељеношћу. На територији Србије уопште нису грађени телекомуникациони системи за
оваква подручја (такозвани рурални радио-телефонски системи) иако се они свуда у свету
одавно примењују, а у последњих 10 и више година су у примени дигитални који су и по цени
коштања повољни.У последње 2 године стање се, поправља. Основни проблем који се већ
појавио у реализацији телекомуникационе мреже у ретко насељеним, брдско-планинским
пордучјима, је недостатак финансијских средстава код локалног становништва за изградњу те
мреже. Овај проблем се може и треба решити само кроз учешће шире заједнице (Општине и
Републике) у финансирању изграње мреже.
4.2.2. Мрежа за пренос података и интернет
Стање у мрежи за пренос података и инернет може се оценити као задовољавајуће, јер је
чвориште Бор укључено у посебну мрежу за пренос података и интернет (SMIN) Телекома
Србија, што омогућава да се и сви остали комутациони елементи на подручју укључе у ту мрежу,
али тек након њихове дигитализације.
Према изнетим подацима јасно се може закључити да су приоритети у овој области следећи:
знатно модернизовати постојећу мрежу, т.ј.завршити дигитализацију мреже; изградити преостале
планиране оптичке каблове и изградити телефонску мрежу у ретко насељеним брдско
планинским подручјима (рурални радио – телефонски системи).
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4.2.3. Мобилна телефонија
Што се тиче стања у мобилној телефонији, већ је речено да се она интензивно развија.
Завршетком већ планираних нових базних станица на територији, добиће се не само квалитетно
покривање већине територије основним телефонским сигналом, него што је посебно значајно,
обезбедити могућност коришћења свих савремених услуга преко GSM мреже.
4.3. Поштански саобраћај
Постојеће стање поштанске мреже може се оценити као задовољавајуће.Тренутно на 1
поштанску јединицу долази око 4000 становника, што је релативно повољно. Недостатак је
међутим просторни распоред поштанских јединица које су веома удаљене од неких села.
4.3.1. Анализа постојећег стања поштанског саобраћаја
На територији коју третира овај Просторни план тренутно су у раду поштанске јединице на
укупно 14 локација и то четири у граду Бору и у: Брестовцу, Брестовачкој Бањи, Доњој Белој
Реци, Злоту, Кривељу, Луци, Метовници, Оштрељу, Слатини и Шарбановцу.
УКУПНО нa подручју Плана поштанских јединица: 14
Становника на поштанску јединицу 3987
4.4. ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ
Према критеријума броја становника по поштанској јединици стање је задовољавајуће, али по
просторном распореду, односно по удаљености поштанске јединице у односу на насеља стање
није задовољавајуће.
То је уједно и основни критеријум приоритета у изграњи поштанских капацитета, а он је:
• изградити нове поштанске јединице тако да становницима у општини, изван градског
подручја, буду приближно једнако удаљене. Тај критеријум ће бити задовољен ако се
отвори поштанска јединица минимално и насељу Горњане.
• увести све нове поштанске услуге у поштанском саобраћају.
4.5. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
4.5.1.Телекомуникације
Водећи рачуна да је, у данашње време, добра телекомуникациона мрежа један од битних услова
за развој подручја и нормалан живот људи на оређеном простору овим Концептом постављени
су, у овој области, следећи циљеви:
• Модернизација постојеће мреже кроз дигитализацију капацитета и изградњу локалних
оптичких каблова
• достизање густине телефона од око 45/100 становника
• равномернија покривеност свих делова општине мрежом (како за говор тако и за податке
и интернет), са посебном пажњом на брдско-планинска подручја, у циљу подизања
квалитета живљења локалног становништва и стварања услова за развој туризма у тим
подручјима
• добра покривеност територије општине сигналом мобилне телефоније
За остваривање горе постављених циљева Концептом су предвиђене следеће мере:
а) у области фиксне телефонске мреже
Побољшање постојећег стања кроз завршетак изградње и пуштања у рад капацитета
- Завршетак изградње приступне мреже у Бору, и истурених комутационих степени
(уместо аналогних централа) и приступне мреже у Бањском Пољу, Горњану, Доњој
Белој Реци, Кривељу, Метовници, Злоту и Шарбановцу.
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1) Изградња нових оптичких каблова, комутационих система и месних мрежа у насељима
Борско Језеро, Брестовац, Бучје, Оштрељ, Слатина, Црни Врх, Злот-Кобила и ЗлотСелиште.
2) Изградња руралног радио-телефонског сигнала за насеља Лука, Танда и Топла.
б) у области мобилне телефоније
- изградити планиране базне станице МТС (064,065) и то: Црни Врх, Бор3, РТБ- Бор
копови, Доња Бела Река, Рготина и Шарбановац
- изградити планиране базне станице ТЕЛЕНОР (062, 063) на локацијама:
Бор 3, Брестовачка Бања, Горњане, Доња Бела Река, Лука и Слатина.
Носиоци реализације горе постављених циљева биће Телеком Србија, Теленор и други
оператери који у међувремену добију лиценце. За део који се односи на ретко насељена брдска
подручја, услед недостатка средстава код тог становништва, потребно је да се у реализацију
укључи шира заједница- општина Бор, односно Република Србија.
Предложена стратегија изградње телекомуникационог инфраструктурног система дата је
као дугорочна визија, а Нацртом Просторног плана биће утврђен приоритет и етапе реализације.
4.5.2. Пошта
У циљу побољшања постојећег стања, Концептом је предвиђено да минимално сваки регионални
центар (центар заједнице села) буде опремљен са одговарајућим бројем шалтера поштанске
службе.
Да би тај критеријум био задовољен неопходно је отворити нову поштанску јединицу у насељу
Горњане.

5. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ
5.1. АНАЛИЗА СТАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
Комунални објекти и површине представљају значајни елемент у функционисању просторног
система. Приликом анализе документације постојећег стања на територији општине Бор,
извршене су интервјуи у надлежним институцијама (одсек за заштиту животне средине при
општинској управи) и комуналним предузећима (ЈКП „3 октобар“) које се баве овим делатностима,
или представљају значајне кориснике ових услуга. Поред тога, у обзир су узети и сви важећи
документи који се тичу комуналних објеката на територији града и приградских насеља.
Овом експертизом обрађене су следеће комуналне делатности и објекти: депоновање
отпада, гробља и пијаце.
5.1.1. Комунални отпад
Један од основних чинилаца заштите животне средине представља и дефинисање адекватног
поступања и третмана и одлагања отпада. Неадекватан третман свих врста отпада и његово
неконтролисано и неорганизовано одлагање у животну средину, поред загађења ваздуха,
подземних и површинских вода и земљишта, представља и потенцијалну опасност за здравље
становништва, али и значајно нарушава пејзажне карактеристике простора.
Питање отпада у Србији је актуелно већ дуги низ година и узроковано је сталним повећавањем
количине отпада на градским територијама. С друге стране, досадашњи систем третмана и
управљања отпадом, уопште, се показао неефикасним и еколошки неприхватљивим.
Територија општине Бор управо на овај начин врши управљање комуналним отпадом, будући да
се једина депонија за територију града Бора налази на јаловишту у подручју североисточно од
границе Генералног плана, ван градског подручја, у индустријском кругу РТБ-а, на удаљености од

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР
КОНЦЕПТ ПЛАНА
КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПО ОБЛАСТИМА

187

8 километара путем II реда Бор-Оштрељ. Сама локација депоније повезана је са градом Бором
деоницом пута II реда Бор-Оштрељ у дужини од 7 километара, укључујући и приступно пут до
капије индустријског круга РТБ, као и прилаз до самог јаловишта у дужини од 8 километара.
Површина градске депоније износи 36.892m2. Терен депоније је некада припадао сливу Борске
реке, чија су морфологија и природни услови измењени стварањем брда насталих одлагањем
великих количина руде и флотацијске јаловине.
Депонија је формирана 1980. године и непрекидно ради и запуњава се већ 28 година.
Капацитет депоније износи V=663200m3, преостала запремина за одлагање износи
V=200000m3. Просечна годишња количина отпада која се одлаже на депонији износи
Vsr=55282m3 , док је просечна дневно одложена количина, према подацима ЈКП „3 октобар“ око
18 тона.
Отпад који се одлаже на депонију је у чврстом стању и не подлеже нити једној врсти прераде.
Прекривање депоније интертним материјалом се врши по потреби, и то се врши уз помоћ
булдожера.
Једина градска депонија није санитарна и не задовољава ни најосновније хигијенске
услове. Отпад се одлаже на приступном путу ка депонији, као и на самој депонији, а затим се
багерима транспортује до одсека где се врши таложење.
Удаљеност депоније од насеља је око 800 метара, од извора водоснабдевања је око 5000
метара, здравствених објеката и болнице око 2 километра, прехрамбене индустрије 900 метара,
и од аеродрома око 3200 метара.
У погледу геолошког састава земљишта основну стену представљају вулкански агломерати
брече хорнблен биотитског андезита. Вештачки насути материјал који прекрива стену је рудничка
(коповска) јаловина.
Депонија није опремљена електричном енергијом, водоводом, канализацијом, уређеним
унутрашњим путевима, прикључком на јавни пут, противпожарном опремом, системом за
прикупљање гасова, платформама за истовар отпада и прање возила и према томе не
задовољава нити један критеријум санитарне депоније.
Једини облик заштите животне средине који се примењује на депонији је равнање терена.
Система за одвођење падавина и процедних вода (дренажног система) нема, као ни мера
заштите од разношења отпада ветром.
Физичка заштита депоније осим ограде, која је на неколико места урушена не постоји.
На депонију се одлаже комунални отпад (и то од амбалажног отпада папир, стакло,
пластика, картон и лименке), метални отпад и делови кућних апарата, као и грађевински отпад,
електронски отпад, животињски отпад (из кланица као и угинуле животиње), зелени (био) отпад
из башти и окућница и са јавних површина, као и муљеви, талози, пепео, шљака, јаловина и
блато.
На територији депоније забележено је присуство дима, међутим не постоји систем
мониторинга ваздуха, али ни површинских и подземних вода, као ни земљишта.
Постојећа депонија представља изузетно велики еколошки проблем због чега је општина
Бор израдила Главни пројекат санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору24.
У Бору не постоји нити најосновнија примарна селекција отпада. Контејнера и посуда за
примарно сакупљање на територији града нема, иако постоји потражња за секундарним
сировинама које би се касније прерађивале. Међутим, постоји најосновнија селекција РЕТ
амбалаже, чији откуп врши фирма „БРЗАН пласт“.
Постојеће стање у прикупљању и депоновању отпада своди се на импровизацију, која
није у складу са санитарним условима и принципима заштите животне средине подручја. Не
„Главни пројекат санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору“, Обрађивач Институт „Кирило Савић“, Београд,
2007.

24
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врши се селективно отклањање отпадака, нити се оно користи даље у производњи сточне хране,
индустрији или пољопривреди.
Отпад се сакупља свакодневно (или неколико пута у току недеље) само са територије града, као
и једном недељно са територије села Злот, Шарбановац, Оштрељ и Кривељ (не од физичких
лица, већ само од приватних предузетника).
Сва остала насеља Борске општине не подлежу прикупљању нити преради отпада, већ
се комунални отпад одлаже на импровизована сметлишта у непосредној близини путева, или у
долине река.
За потребе израде информационог система, који би послужио за дефинисање
рециклажних могућности на територији општине Бор, Технички факултет у Новом Саду извршо је
детерминисање процентуалног учешћа појединих компоненти комуналног чврстог отпада у
укупној количини. Наведени резултати дати су у табели
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Табела 44: Табеларни преглед процентуалног учешћа отпада у објектима индивидуалног становања на
територији града Бора
Врста отпада
Баштенски отпад
Остали биоразградиви отпад
Папир
Стакло
Картон
Картон с воском
Картон са алуминијумом
Метал-амбалажни и остали
Метал-алуминијумске конзерве
Пластични амбалажни отпад
Пластичне кесе
Тврда пластика
PP
PE
HDPE
PET
PS
Непознато
Текстил
Кожа
Пелене
Фини елементи
Укупно

Проценат (кг)
8.38
48.3
3.43
1.06
10.2
0.73
0.34
1.23
0.05
2.39
5.43
2.66

0.57
0.29
0.43
0.41
0
0.96

2.95
1.1
4.72
7.03
100%

Табела 45: Табеларни преглед процентуалног учешћа отпада у објектима колективног становања на
територији града Бора
Врста отпада
Баштенски отпад
Остали биоразградиви отпад
Папир
Стакло
Картон
Картон с воском
Картон са алуминијумом
Метал-амбалажни и остали
Метал-алуминијумске конзерве
Пластични амбалажни отпад
Пластичне кесе
Тврда пластика
PP
PE
HDPE
PET
PS
Непознато
Текстил
Кожа
Пелене
Фини елементи
Укупно

Проценат (кг)
0.64
45.40
5.20
4.25
5.39
1.43
1.19
1.32
0.12
3.09
9.39
2.89

0.70
0.37
0.19
0.37
0.02
1.24

2.24
0.48
7.11
9.76
100%

На основу наведених података могуће је закључити да је основни рециклабилни материјал који
се може користити-биодеградибилни отпад, посебно ако се узме у обзир да је наведена
статистика рађена само за градско подручје Бора. Будући да сеоска насеља имају значајнији
удео биодеградибилног отпада, удео ове компоненте у укупном запреминском садржају отпада је
знатно већи. Ова врста отпада може се употребљавати за добијање високовредног компоста,
или, уз одговарајући третман, био гаса који се може користити за загревање или за добијање
електричне енергије.
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Поред тога, рударство и металургија су највећи произвођачи отпада на подручју општине Бор.
Овај отпад представља 99,95% укупно депонованог отпада на територији општине Бор.
Досадашњим рударењем и прерадом руде депоновано је 450 x 106 т раскривке, 207 x 106 т
флотацијске јаловине и 23 x 106 т топионичке шљаке.
5.1.2. Гробља
Сахрањивање умрлих у Србији врши се према уредбама закона о сахрањивању и гробљима,
односно према посебним прописима Скупштине општине, односно одлуке о сахрањивању
умрлих.
Умрли становници са градског подручја Бора се сахрањују на новом градском гробљу, у
југоисточном делу планске територије, као и на територији Брестовачког гробља у Брестовцу при
чему је градско гробље у надлежности јавног комуналног предузећа ЈКП „3.октобар“ и плански је
уређено и грађено, док је Брестовачко гробље ван ингеренција градске управе и у надлежности је
месне заједнице Брестовац. Остала гробља су у ингеренцији месних заједница и налазе се у
сеоским насељима.
Статистика о броју сахрањених особа води се само за ново градско гробље. Према
наведеним подацима, у периоду од 1973. године (од када се води статистика) до 2007. године
сахрањено је укупно 7541 лице, при чему се примећује значајнији тренд пораста броја
сахрањених, нарочито у периоду од 1986. (сахрањено 190 лица) , да би се тај број 1997. и 1998.
године попео чак на 305 лица, а 2007. тај број достиже кулминацију са 362 сахрањена лица.
Гробља су укупне површине 2,78-9,71 ha.
Сточних гробаља нема у градском подручју Бора, већ се она налазе у сеоским насељима на
територији општине Бор и нису у надлежности јавног комуналног предузећа.
5.1.3. Пијаце
У процесу репродукције од производње до потрошње, допрема, складиштење и дистрибуција
прехрамбених производа, као основа ефикасног и рационалног снабдевања становништва на
одређеном подручју, представља значајан сегмент заједничког живота људи на организованом
простору.
У залеђу сваког насељеног места одвија се пољопривредна производња која у већој или мањој
мери задовољава локалне потребе за прехрамбеним производима. Недостајуће количине се
довозе из подручја која имају интензивну производњу и вишкове одговарајућих роба и продају на
''зеленим'' или ''сточним'' пијацама.
Зелене и сточне пијаце су карактеристика сваког насељеног места.
У том смислу, територија градског подручја Бора располаже са једном зеленом и једном
„бувљом“ пијацом“ (тзв. отворени тржни центар).
Иако је до пре неколико година ЈКП „3. октобар“ било у надлежности зелене пијаце,
власништво се променило, те сада над овом пијацом газдује приватни власник. Јавно комунално
предузеће има ингеренције само над „бувљом“ пијацом.
Ове пијаце су у већој или мањој мери уређене према одговарајућим стандардима, а
недостаци се односе пре свега на недостатак хигијенских услова, мали број паркинг места у
њиховој непосредној околини, слабу регулацију саобраћаја у околини пијаце и промет робе ван
пијаце.
Сточне пијаце на градском подручју не постоје, али су зато распрострањене на
општинском подручју, тј. у сеоским насељима.
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5.2. ОЦЕНА СТАЊА, ПРОБЛЕМА И МОГУЋНОСТИ ЗА ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ
Постојеће стање у комуналној опремљености предметног подручја може се оценити као
делимично задовољавајуће.
У погледу прикупљања и складиштења комуналног отпада, територија општине Бор се
налази на незавидном нивоу, иако постоје индиције за изградњом регионалне депоније, која би,
поред Бора, обухватала и општине Бор, Неготин, Бољевац, Зајечар, Кладово и Књажевац
(локација регионалне депоније се предвиђа у Зајечару, на месту некадашње градске депоније
Халово). Иако је првобитно планирано да у систему прикупљања, прераде и одлагања отпада
буду и општине Сокобања и Мајданпек, оне су одустале од партиципације у овом пројекту.
Поред тога, потребно је напоменути да због практичног непостојања примарне селекције
на предметној територији не постоји искоришћење нити једне потенцијалне секундарне сировине
(осим РЕТ амбалаже, и то само захваљујући ангажовању приватне фирме „БРЗАН пласт“).
У погледу управљања гробљима, стање на предметном подручју је делимично
задовољавајуће. Проблем представља чињеница да у градском подручју становништво унапред
закупљује гробна места, што касније ствара велике проблеме и прави «вештачке» недостатке
капацитета, због чега је неопходно ширење постојећег градског новог гробља у просторној
целини V, као и гробља у ингеренцији МЗ Брестовик. С друге стране, сеоска гробља не подлежу
одржавању од стране комуналних предузећа и не задовољавају хигијенске услове.
Опремљеност општинског подручја зеленим и сточним пијацама је релативно
задовољавајућа али је неопходно дефинисање ингеренција у овој области како би се утврдиле
обавезе приватних предузетника, који сада управљају зеленом пијацом, с једне стране и
отварање зелених пијаца у сеоским насељима
Основни проблем у комуналној опремљености представља чињеница да се укупни
запремински садржај отпада, без предтретмана одлаже на једину градску депонију и на низ
сметлишта у сеоским насељима. Овакво несистемско одлагање проузроковало је велика
загађења на депонијским просторима и око њих, будући да се отпад веома често пали и да се
због високог садржаја метана на депонијама, често дешавају и пожари већих размера.
Поред тога нити један депонијски простор на територији општине не задовољава основне
мере заштите (не постоји права заштитна ограда) што омогућава приступ индивидуалним
сакупљачима секундарних сировина, домаћим животињама, глодарима, инсектима и др. Депоније
немају канале за одвођење површинских и процедних вода. Не постоје никакве мере санитарнотехничке заштите због чега се све депоније могу сматрати «дивљим».
У погледу гробаља, као што је већ раније напоменуто, главни проблем представљају мали
капацитети и неопходност за њихово проширење у граду или планирање нових локација ван
централних градских зона, у сеоским насељима, где се укаже потреба за ширењем. Поред тога,
битно је утврдити надлежности у погледу одржавања, којим би се постигла уређеност гробаља
ван градског подручја
Предметно подручје је релативно добро опремљено пијацама, иако је приметан недостатак
сточних пијаца, па би у планском периоду било неопходно дефинисати нове локације сточних
пијаца.
5.3. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА
5.3.1. Комунални отпад
Основна стратешка опредељења у погледу третмана комуналног отпада односе се пре свега на
затварање постојеће несанитарне депоније на територији ван градског подручја, у индустријском
кругу РТБ-а, на раскрсници пута за Оштрељ, као и на затварање и рекултивацију свих сметлишта
ван градског подручја. Досадашњи тренд просторне дисперзије депоније дуж приступних путева
неопходно је да буде заустављен не само имплементацијом пројеката изградње нове регионалне
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депоније Халово 2, већ и установљавањем децентрализованог система управљања отпадом, који
би сеоским насељима омогућио индивидуално прикупљање органског и неорганског отпада,
прераду органског отпада на локалном нивоу и даљу дистрибуцију неорганског отпада крајњим
корисницима, тј. откупљивачима секундарних сировина.
Пре затварања градске депоније и сеоских сметлишта неопходно је утврдити механизме њихове
санације као и начине рекултивације земљишта ради привођења новим наменама. Потребно је
извршити детаљна геолошка и хидротехничка истраживања као и анализе квалитета подземних
вода у непосредној близини депонија, због могућности евентуалне еколошке угрожености
земљишта.
За потребе санације Борске депоније урађен је Главни пројекат санације и ремедијације
постојеће градске депоније у Бору25.
Основни циљ наведеног пројекта је неопходна ургентна санација постојеће градске
депоније и минимизирање штетних утицаја у будућем периоду путем коришћења и примене свих
савремених достигнућа и искустава у области санације и ремедијације.
Под минимизирањем штетног утицаја депоније подразумева се предузимање најнужнијих
мера заштите животне средине, тј. максималне могуће интервенције које ће, пре свега,
заштитити становништво и околне објекте од директних узрочника заразе и загађења и то:
• гасова који се издвајау из тела депоније, што може довести до самозапаљивања и
развејавања густог, штетног дима
• ширења непријатног мириса отпада, који се при хемијским и биолошким реакцијама, а
под дејством топлоте и атмосферских падавина распада, јер није прекривен довољном
количином интертног материјала
• директног контакта људи, домаћих животиња и птица са отпадом који је сигуран
преносилац заразе.
Период рекултивације депоније (заједно са истраживањима) би требало да буде између 1
и 3 године након затварања депоније.
Према Споразуму о заједничкој изградњи и коришћењу санитарне депоније26, планирано
је успостављање регионалне сарадње у управљању комуналним чврстим отпадом у Борском и
зајечарском управном округу.
Потписници споразума су се сагласили да локација регионалне депоније буде „Халово 2“, КО
Халова, у површини од 15, 5 хектара која се налази на територији града Зајечара.
На ову депонију биће одлаган и отпад са градског подручја Бора, с тим да ће на овој
територији бити лоциране трансфер станице.
Целокупан систем заснован је на дефинисању мреже трансфер станица у свакој
појединачној општини, из којих би се отпад превозио на место прераде и коначног одлагања.
Општинске управе ће саме одређивати локације трансфер станица на својим територијама.
Плановима нижег реда је због тога неопходно дефинисати прецизне локације трансфер
станица, које ће бити у складу са постојећим пројектом за депонију и које ће задовољавати
критеријуме близине насељеним местима али и самом депонијском простору.
Депонија Халово 2 ће бити пројектована тако да се у планском периоду започне и са
реализацијом пројекта изградње рецилажног постројења на локацији, чиме би се смањио
запремински удео укупне количине отпада на депонији. Поред тога, у оквиру граница локације
депоније се очекује и изградња постројења за прераду отпадних вода које настају као секундарни
продукти одлагања и третмана комуналног отпада.
Динамика, услови, активности и рокови могу бити у реализацији плана, зависе од
међуоптшинских договора и не може се са прецизношћу утврдити временски хоризонт
25 Главни пројекат санације и ремедијације постојеће градске депоније у Бору“, Обрађивач Институт „Кирило Савић“, Београд,
2007.
26 Споразум о заједничкој изградњи и коришћењу депоније, 2007.
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реализације регионалне депоније са рециклажним центром.
Након изградње регионалне депоније предвиђа се затварање Борске градске депоније и њена
ремедијација и санација у складу са Главним пројектом санације и ремедијације постојеће градске
депоније у Бору. Поред тога предвиђа се и рекултивација простора некадашњих сметлишта у сеоским
насељима.

5.3.2. Гробља
Постојећe гробљe на градској територији неопходно је санирати и уредити, уважавајући данашње
и наслеђене обичаје о сахрањивању. Гробља је потребно опремити свим потребним гробљанским
грађевинама. Ово се посебно односи на гробље у МЗ Брестовац.
Неопходна је планска документација за њихово ширење, нарочито новог градског гробља, али и
дефинисање просторног обухвата и надлежности за сеоска гробља
Поред тога, значајно је напоменути да би планским документом требало определити надлежности
јавног комуналног предузећа „3. октобар“ као стараоца, не само новог градског гробља, већ и гробља у
МЗ Брестовац, али и осталих сеоских гробаља које одржавају мештани и која не задовољавају хигијенске
услове
На територији градског подручја Бора се не налази ниједно сточно гробље, те је неопходно
планирати их али ван градског подручја, на територији општине.

5.3.3. Пијаце
Основна стратешка опредељења у погледу опремања насеља пијацама (зеленим) односе се на
њихово уређење према одговарајућим, законски прописаним стандардима и побољшање хигијенских
услова на свим пијацама. Број пијаца за сада задовољава насељске потребе међутим, требало би
определити нове локације нарочито у новом градском центру. Ту је планирана тржница, на 20 ари, која је у
власништву приватног лица, али за сада лоше функционише. Јавно комунално предузеће над овом
пијацом нема никакве ингеренције.
Постоје потребе за отварањем нових сточних и зелених пијаца у сеоским насељима , али
примарни циљ у овом домену мора бити побољшање санитарних услова на постојећим објектима.
Стратешки би требало решити и саобраћајну регулацију у околини пијаце и промет робе ван
пијачног простора.
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IV ИНТЕГРАЛНИ КОНЦЕПТ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ОПШТИНЕ БОР
1. ОСНОВНЕ СТРАТЕШКЕ АЛТЕРНАТИВЕ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА
Концепт се може засновати на две екстремне алтернативе и више варијанти. У овом документу
биће постављене и евалуиране само две екстерне алтернативе, као гранични оквири развоја и
уређења подручја општине, у односу на секторска и синтезна разматрања оцене стања,
потенцијала, ограничења, конфликата, циљева и задатака развоја и уређења.
1.1 Алтернатива А. - рударско-металуршка, заснована на концепту монофункционалног
привредног развоја
Најзначајнији природни ресурс општине Бор је рудно богатство метала. Читава општина
обухваћена је рудним рејонима Карпатско-балканске металогене провинције и то: у највећем
северном, средњем и јужном делу великим Тимочким рудним рејоном који се простире од Дунава
до Књажевца (са доминантним резервама бакра и злата), односно у мањем западном делу
Кучајским рудним рејоном (гвожђе и злато) и у мањем источном делу Горњанским рудним
рејоном (злато и бројни други метали). Тимочки рејон је највећим делом обухваћен истражним
радовима, као и знатни делови бочних рејона, а главна експлоатација метала остварена је у
општинама Бор (Брезоник, Борска река, Кривељ, Церова) и Мајданпек. Експлоатацију метала
прати и значајна експлоатација неметала.
Ако се истраживањима утврде значајне рудне резерве на новим и већим локацијама у
оквиру рудних рејона, ако се настави и интензивира досадашња изразита доминација рударскометалуршког сектора привреде, за шта постоје реалне индиције, и ако се рударско-металуршки
развој буде заснивао само на профиту уз минимализацију екстерних трошкова за укупни животни
и радни стандард, развој, уређење и коришћење територије општине Бор одвијаће се по
следећем сценарију:
- природни услови подземних и надземних вода, рељефа, климе, биљног и животињског
света биће измењени и угрожени;
- животна средина ваздуха, вода, земљишта, насеља и других антропогених структура
постаће неусловна за живот, рад и рекреацију;
- природна и непокретна културна добра биће девастирана;
- постор ће постати много рањивији у односу на ратна разарања и елементарне непогоде
(уз повећање учешћа индустријских акцидената);
- здравље становништва биће угрожено, а његова егзистенција везана искључиво за
рударско-металуршки комплекс и урбане услуге; моно-професионална оријентација
становништва и др.;
- становање, јавне службе, рекреација, физичка култура и спорт биће озбиљно просторно,
еколошки, па и културолошки ограничени;
- мрежу насеља карактерисаће још изразитија централизација у градском центру и
његовом непосредном окружењу, уз изразиту депопулацију, па и физичко нестајање осталих
делова насеља (пример расељавања због копова у Колубари, што овде, због веће вредности
сировина, може бити још извесније);
- развој рударско-металуршког комплекса и сродних прерађивачких индустрија (металске,
грађевинског материјала и др.), као главних фактора запошљавања и материјалног стандарда
становништва Бора и непосредне околине; озбиљан ризик зависности укупног развоја од
рударско-металуршког комплекса (светска економска криза, пад цена бакра и других метала,
техничка неактуелност метала због супституције другим материјалима и др.);
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- озбиљно смањење шума и пољопривредног земљишта, уз ограничавање и напуштање
шумарства и пољопривреде (због девастирања земљишта и загађивања ваздуха и вода);
зависност од окружења у погледу пољопривредних и шумарских производа;
- сем пословног градског туризма, ограничавање свих осталих туристичких активности и
садржаја (због угрожавања животне средине, природе, ловства, села, садржаја рекреације,
спорта и других мотива туристичке тражње);
- развој урбаних услуга у Бору и непосредној околини, примерених доминантној
привредној основи;
- развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, водопривреде и водопривредне
инфраструктуре, енергетике и енергетске инфраструктуре, телекомуникација и комуналних
садржаја, прилагођен доминантној привредној основи и потребама Борске агломерације.
1.2 Алтернатива Б. - комплексна, заснована на концепту диверзификованог привредног
развоја
Поред рудног богатства, општина Бор располаже и са бројним другим ресурсима и
условима за комплексан развој. То су: још увек витално становништво, природни услови и
ресурси рeљефа, водотока, климе, шумске вегетације, пољопривредног земљишта и природних
вредности, као и створени услови, активности и физичке структуре рударства, металургије,
индустрије, грађевинарства и МСП, пољопривреде, шумарства, туризма, услуга у МСП,
становања, јавних служби, мреже насеља, културних добара, саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре, водопривреде и водне инфраструктуре, енергетике и енергетске
инфраструктуре, телекомуникација и комуналних садржаја. Основни услов за остваривање
комплексног развоја општине је у рационалном ограничавању негативних утицаја рударскометалуршког комплекса на становништво, остале активности и простор, уз оптимално
стимулисање активности за које постоје значајнији ресурси и услови. Ограничавање негативних
утицаја рударско-металуршког комплекса не значи само пуку еколошку заштиту, чијим потпуном
спровођењем би требало озбиљно ограничити овај сектор, већ убрзану техничко-технолошку
модернизацију комплекса (нове методе експлоатације и екстракције, нове технологије прераде и
др.),примерену принципима одрживог развоја, уз паралелну еколошку заштиту (нова решења
спречавања имисија, пречишћавања ундустријских вода и др.) и санацију досадашњих штета
(рекултивација и ревитализација). У том смислу, неопходна је истовремена материјална
стимулација осавремењивања рударско-металуршке производње и ригорозна контрола
производног процеса од стране државе. Ова алтернатива подразумева претпоставку да
рударство неће за свој будући развој ангажовати простор који има услова за туристички развој и
који обухвата подручја са вредним природним и културним наслеђем.
Остваривање концепта диверзификованог развоја подразумева следећи сценарио:
- оптимална валоризација и заштита природе и животне средине у функцији заштите
природних ресурса и утицаја елементарних непогода, здравља становништва, становања,
социјалног развоја, рекреације, спорта и физичке културе, водопривреде, пољопривреде,
шумарства и туризма;
- заштита и валоризација природне и културне баштине у функцији социјалног и културног
развоја, рекреације, спорта, физичке културе и туризма;
- комплексна организација простора за потребе одбране земље и заштите од
елементарних непогода;
- свестрани демографски и социо-економски развој становништва и његова насељеност
на целом подручју општине, уз обезбеђивање запослења у различитим активностима;
- релативно равномеран развој стандарда становања, јавних служби, рекреације, спорта
и физичке културе у општинском центру и осталим већим општинским насељима;
- диверзификација и уравнотежење мреже насеља уз развој центара заједница села и
сеоских центара;
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- развој рударско-металуршког комплекса сразмерно модернизацији производње и
обезбеђивању заштите животне средине и природе; развој индустрија са чистијим технологијама,
грађевинарства и МСП;
- развој пољопивреде, посебно сточарства и воћарства, као и капацитета за
складиштење и прераду пољопривредних производа;
- унапређење шума (посебно њихових заштитних функција) и развој шумарства и
ловства;
- развој туризма везан за већ формиране спортско-рекреативне и туристичке локалитете,
за просторе природних добара, културну баштину, атрактивна села и општински центар;
- релативно равномеран развој услуга у општинском центру и осталим већим општинским
насељима, примерен развоју становништва и осталих активности;
- развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, водопривреде и водопривредне
инфраструктуре, енергетике и енергетске инфраструктуре, телекомуникација и комуналних
садржаја, примерен комплексном развоју општине.

2. КОНЦЕПТ РАЗВОЈА, УРЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БОР
Принципи одрживог развоја, захтевају да се пронађе рационалан компромис између две
анализиране алтернативе тако, што ће се: (1) омогућити наставак традиционалне привредне
активности на бази експлоатације рудног богаства уз ригорозну заштиту животне средине и (2)
истовремено развијати друге привредне делатности на бази коришћења других расположивих
потенцијала Општине. Такав мултимодални привредни развој подразумева следеће стратешке
приоритете.
2.1. Природни услови и ресурси
Концепција - заштита, унапређење и одржива развојна валоризација природе у функцији
заштите животне средине, природних вредности и од утицаја елементарних непогода,
рекреације, спорта и физичке културе, водопривреде, енергетике из чистих, обновљивих извора,
пољопривреде, шумарства и туризма; заштита и рационално коришћење природних ресурса,
посебно необновљивих.
Приоритети - заштита ваздуха, подземних и надземних вода (посебно крашких врела),
земљишта, биљног и животињског света од рударско-металуршких загађења; санација
девастираног земљишта, водотока и вегетације (посебно заштитних шума).
2.2. Животна средина
Концепција - значајно смањење емисија штетних материја у ваздуху из рударства, металургије,
других индустрија, депонија, грејања и саобраћаја; рекултивација и ревитализација земљишта
оштећеног рударским радовима; рационално коришћење природних сировина, земљишта,
енергије и воде; развијање система сакупљања и депоновања отпада (повећање обухвата
прикупљање, санирање сметлишта, компостирање отпада у пољопривреди и др.); изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода града и индустрије, санитација осталих насеља;
развијање система даљинског грејања у Бору; смањење буке из индустрије и од саобраћаја;
превенција индустријских акцидената; развој система мониторинга животне средине; унапређење
информисаности и едукације становника у заштити животне средине и учешће јавности у
доношењу одлука у вези са животном средином.
Приоритети - унапређење постројења за спречавање штетних емисија из металургије и
осталих загађујућих индустрија, санација и реконструкција објеката РТБ; увођење система
мониторинга еколошког управљања на основама JUS-ISO 14001; прерада рударских отпадних
вода, санација колектора испод флотација; реконструкција канализационе мреже и изградња
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система за пречишћавање отпадних вода РТБ и града; ревитализација деградираних водотока и
ревитализација приобаља од флотацијске јаловине; израда катастра оштећеног земљишта;
израда пројеката рекултивације и ревитализације земљишта и приступање њиховој реализацији;
формирање базе података о отпаду, депонијама и складиштима отпада; уклањање отпада са
дивљих депонија; изградња складишта опасног отпада; реализација пројеката сабирних и
рециклажних центара и регионалне депоније; замена азбестно-цементних водоводних цеви.
2.3. Природна добра
Концепција - уз заштићени споменик природе I категорије “Лазарев кањон” у склопу
Кучајских планина, за заштиту су евидентирана и следећа природна добра: обухваћени део
Кучајских планина, вулканска купа Тилва њагра, предео Борског језера, предео Брестовачке
Бање, планински предели Великог крша и Голог крша/Стола, клисура Беле реке, обухваћени део
Дели Јована, као и Страхинова и Првулова чука и појава латита код Злота; валоризација
природних добара у функцији културе, рекреације, спорта и туризма, уз омогућавање физичке
приступачности Лазаревом кањону, уређеној пећини Верњикица, Дубашници и другим природним
објектима.
Приоритети - спровођење мера заштите споменика природе „Лазарев кањон” по
Уредби; израда програма презентације споменика природе; натурално уређење приступа кањону
Лазареве и пећини Верњикица; истраживање, утврђивање просторног обухвата и проглашавање
осталих природних добара; утврђивање еколошког капацитета евидентираних природних добара
која се већ користе (Брестовачка Бања са околином, Борско језеро са околином и Стол); заштита
слива Борског језера, термалних извора Брестовачке Бање и свих значајнијих извора и врела.
2.4. Непокретна културна добра
Концепција - систематска проспекција и детаљна археолошка истраживања, са конзервацијом
угрожених непокретних остатака археолошких објеката; од 29 заштићених (најзначајнији Чока лу
Балаш, Лазарева пећина, Кучајна и Трњане) и 31 евидентираног археолошког локалитета на по
16 са видљивим остацима треба организовати презентацију; уређење и презентација заштићене
просторне културно-историјске целине језгра Брестовачке Бање и 7 заштићених споменика
културе (најзначајнији - зграда Техничког факултета у Бору, Конак Кнеза Милоша и Кнежев двор у
Брестовачкој Бањи); валоризација и заштита етно-баштине села и рударске колоније у Бору;
уређење меморијалних споменика; културолошка и туристичкаа валоризација приступачних
непокретних културних добара.
Приоритети - израда и спровођење програма и планова приоритетне конзервације,
рестаурације и уређења откривених највреднијих и најугроженијих НКД; систематска проспекција
и истраживање НКД; уређење археолошких локалитета Лазарева пећина, Кучајна и Трњане за
јавну презентацију; санација и уређење просторне културно-историјске целине у Брестовачкој
Бањи у функцији бањског туризма и уређење зграде Техничког факултета и три заштићена
споменика у Бору за јавну презентацију.
2.5. Уређење и коришћење простора од интереса за одбрану земље и заштиту од
елементарних непогода
Концепција- дисперзни распоред производних садржаја; аутономно основно водоснабдевање и
пољопривреда, уз унапређење шума; обезбеђивање саобраћајне приступачности и проходности
насеља, производних садржаја, шума и др. за случајеве ратног разарања, индустријских
акцидената, земљотреса и пожара; мере за заштиту од поплава у сливовима Црног Тимока и
Поречке реке;
Приоритети - превенција индустријских акцидената; обезбеђивање основних услова
саобраћајне приступачности и проходности; заштита извора и врела.
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2.6. Становништво
Концепција - пројекција становништва на основу постојећих демографских и социо-економских
карактеристика и потенцијала и претпоставке о даљим променама демографских токова,
коригованих на основу прогноза о будућем привредном и социјалном развоју (развој
комерцијалног сектора за привлачење младог становништва, развој Бора као регионалног
центра, капацитет простора, стамбени фонд, јавне службе); број становника општине 2022.
порашће на 57.500 (индекс повећања 106,6 у односу на 2002.), уз повећање учешћа Бора на
78,6% и смањење учешћа осталих насеља (уз могућност равномернијег распореда становништва
зависно од степена диверзификације привредног развоја).
Приоритети - установљење и спровођење стимулативне демографске, социјалне и
економске политике за сеоско становништво.
2.7. Становање
Концепција - стамбена политика са програмима социјалне стамбене изградње за младе породице
и стручњаке, ради јачања социјалне интеграције и обезбеђивања квалитетне радне снаге; обнова
и санација старијег стамбеног фонда и стандардизација укупног градског становања (у односу на
услове животне средине, зеленило, комуналну опремљеност, доступност јавних служби и услуга,
радних површина у оквиру стана и др.); обнова и реконструкција стамбеног фонда у сеоским
насељима по утврђеним правилима изградње и уређења; реконструкција станова и викенд кућа
за туристичку комерцијализацију; ограничавање бесправне изградње стимулативним мерама
легалне изградње.
Приоритети - санација и реконструкција, унапређење комуналне опремљености и
услова становања; утврђивање правила, услова и стандарда изградње кроз урбанистичке
планове у граду и већим селима, односно општинске одлуке у мањим селима; ограничавање
бесправне изградње.
2.8. Социјални развој и јавне службе
Концепција - утврђивање минималних стандарда за обавезне услуге од јавног интереса
(предшколске установе, обавезно образовање, примарна и превентивна здравствена заштита,
старање о старима и лицима са посебним потребама, основна културна инфраструктура,
инфраструктура за младе); онемогућавање отуђивања објеката и земљишта намењених јавним
службама;подстицање приватног и непрофитног сектора у области социјалног развоја, уз
унапређење статуса задужбина и фондација; коришћење условних вишкова простора у објектима
основног и средњег образовања за предшколску наставу, комплетнију наставу и активности
ученика, као и за образовање одраслих; повећања обухвата средњошколским образовањем са
садашњих 65% на 80% (у даљој перспективи и на 100%, као обавезног образовања), уз
прилагођавање капацитета школских објеката и стимулисање пратећих установа (интернати,
умрежена понуда приватног смештаја, кампус системи); подршка универзитетском образовању и
научно-истраживачком раду рационалнијим коришћењем расположивих простора за кампусе и
друге форме образовања и истраживања, уз пратеће институције студентских домова и
стимулисаног приватног смештаја студената, као и уз омогућавање услова за отварање
комерцијалних високошколских установа; изградња нових предшколских установа за обухват
деце на 35% циљне групе (уз повећање јасленог узраста за 20%, деце са тешкоћама у развоју и
ромске деце за 50% и сеоске деце за 30%); повећање доступности предшколских установа
отварањем подручних јединица при основним школама и у месним заједницама (уз могућу
изградњу монтажних објеката), обезбеђењем превоза и олакшаног кретања инвалидне деце;
превенција здравља становништва унапређењем квалитета животне средине, рекреације и
кретања инвалидних и старих особа, зеленила, јавног саобраћаја и др., као и континуираним
програмима примордијалне превенције вулнерабилних групација становништва; обезбеђење
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просторних услова у оквиру месних заједница и подршка социјалној заштити (од насиља у
породици, за старе, лица са додатним потребама, децу и омладину ометену у развоју), у сарадњи
са институцијама социјалних услуга; децентрализација културних садржаја уз подстицање
локалних иницијатива за организовање локалних културних активности; подршка конверзији
неискоришћених објеката у општинском власништву за културне намене, уз стимулисање
организација цивилног друштва и непрофитних приватних организација као носилаца културних
програма у тим објектима.
Приоритети - предложене мере за унапређење предшколске заштите деце,
основног/обавезног образовања, здравствене заштите и социјалне заштите; забрана игара на
срећу, кладионица, коцкарница и продаје алкохолних пића у близини основних и средњих школа.
2.9. Рекреација, спорт и физичка култура
Концепција - предност изградњи затворених садржаја са уређајима за пречишћавање ваздуха,
као и заштитног зеленила у оквиру отворених садржаја; обнова и модернизација градских
садржаја (у склопу интегралног градског спортског центра) и повећање степена њиховог
коришћења, уз диверзификацију рекреативних и спортских активности увођењем нових облика и
дисциплина и организовањем већег броја разноврсних спортских и рекреативних манифестација;
обнова садржаја у Брестовачкој Бањи (балнеолошко-рекреативног комплекса, уз изградњу аквасадржаја са термоминералном водом и других садржаја) и на Борском језеру (спортскорекреативног комплекса, уз регулисање намене језера и уређење плажа и пунктова спортова на
води), као и на Црном врху (скијашког комплекса уз планирану доградњу скијалишта и изградњу
спортског блока хотела) и њихово укључивање у туристичку понуду; проширење скијалишта и
уређење отворених садржаја на Столу; отварање ловишта на Дубашници; уређење излетничких
и планинарских стаза.
Приоритети - обнова и модернизација постојећих физичких садржаја рекреације, спорта
и физичке културе у Бору; увођење нових спортова, интензивније коришћење садржаја и
установљење нових спортских манифестација у Бору; обнова бањског купатила и хамама, као и
изградња затвореног базена са термоминералном водом у Брестовачкој Бањи; обнова постојећих
садржаја и изградња сплавова и флексибилних прилаза на Борском језеру; активирање
постојећег и изградња дела новог алпског скијалишта на Црном врху; уређење излетничкопланинарске стазе од Бора према Црном врху (на траси старе ускоколосечне пруге, са везним
стазама из Брестовачке Бање и са Борског језера).
2.10. Мрежа насеља и изграђеност простора
Концепција - диверзификација мреже насеља општине са полицентричним моделом просторног
развоја, путем афирмације централних функција у већим руралним насељима (са властитим
привредним простором, секундарним и терцијарним активностима, јавним службама и услугама,
запосленошћу у насељу и властитим подручјем дневних миграција); планирани систем насеља:
општински/регионални центар/урбано средиште Бор, са функционално интегрисаним
приградским насељима Брестовац (у саставу ГП Бор), Слатина и Оштрељ; центри заједница
села - Кривељ (гравитирају му М. Кривељ, Бучје и Горњане), Злот (гравитирају му Шарбановац,
као и Подгорац и Сумраковац из општине Бољевац) и Доња Бела Река (гравитирају јој Танда,
Лука, Топла и Заграђе); сеоски центри - Горњане, Лука, Метовница и Шарбановац; села - Танда и
Топла; установљење туристичких центара/насеља Брестовачка Бања, Борско језеро и Црни врх;
ревитализација, реконструкција и обнова руралних насеља и подручја.
Приоритети - у свим насељима - унапређење квалитета живљења заштитом животне
средине, изградњом саобраћајне и комуналне инфраструктуре, а у ванградским центрима и
опремањем јавним службама и услугама; заштита квалитетног пољопривредног земљишта од
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изградње, а нова изградња приоритетно у комунално опремљеним грађевинским подручјима;
утврђивање грађевинских подручја насеља и правила изградње и реконструкције.
2.11. Рударство, металургија, индустрија, грађевинарство, МСП
Концепција - одрживи индустријски развој, уз повећање запослености стимулацијом МСП,
усклађивање са просторно-еколошким капацитетом, сировинским, енергетским и водним
ресурсима, смањење удела капитално и ресурсно захтевних активности, постепено гашење
еколошки ризичне производње и повећање удела технолошки ефикаснијих и иновативних грана;
наставак доминације рударства, индустрије и грађевинарства у привредном развоју општине, уз
јачање учешћа МСП, услуга и других делатности; развој и модернизација РТБ у складу са
решењима реструктуирања и приватизације, од којих највећим делом зависи регулисање дугова,
инвестициони програм, социјални програм, заштита животне средине, питање начина
експлоатације и прераде и др.; улагање државе и обезбеђивање повољних кредита уз подршку
Светске банке у формирање МСП и микрофинансирање малих предузећа за запошљавање и
самозапошљавање, преквалификацију, доквалификацију и др. вишка радника РТБ после
приватизације, уз 20 пројеката Националног инвестиционог програма за Бор; модернизација
постојеће или изградња нове топионице у Бору (предлог Светске банке је да се Бор оријентише
на јамску експлоатацију, нова лежишта у Борској реци и на Црном врху, за производњу
концентрата, уз дислоцирање свих садржаја прераде ван Бора, иако се и сада увозе значајне
количине иначе доста прљавог концентрата за прераду, уз тенденцију њиховог повећања, због
дефицита прерађивачких капацитета у околним државама); примена регулативе о заштити
животне средине базирана на директивама ЕУ (EIA, SEA, IPPC и др.);
Привлачење и развој прерађивачке индустрије као тежишта дугорочног индустријског
развоја општине, уз модернизацију, примену савремене технологије и појединих програма high
tech индустрије, развој МСП и предузетништва, реструктурирање и диверзификацију асортимана,
развој истраживачко-развојних и маркетингшких активности и др; доминантан развој металске
прерађивачке индустрије за потребе функционисања РТБ (производња делова за рударску
опрему, склопова, агрегата, уређаја и опреме, механичких, електричних и др. компоненти,
електроопреме, електичних машина, процесне опреме, репроматеријала за рударство и др.) и за
широко тржиште (производња разних металних делова и робе, сервисирање машина,
производња компоненти и резервних делова различите намене, прецизне механике, хидраулике
и др.), у оквиру програма регионалних кластера МСП; развој претежно мањих погона у
прехрамбеној индустрији, прикупљању и преради секундарних сировина, дрвопрерађивачкој,
хемијској и текстилној индустрији, производњи пластике, кожне обуће, галантерије и др.;
коришћење напуштених друштвених привредних и других објеката за потребе МСП; обезбеђење
око 60 ha земљишта, претежно у Бору и мањим делом у већим сеоским насељима за потребе
МСП; зоне размештаја привредних делатности: рударско-металуршка зона Бор, рударске зоне В.
Кривељ и Церова, нове рударске зоне (Црни врх и др.), зоне неметала Д.Бела Река и Заграђе,
мешовита привредна зона уз пут I реда М-4 Бор-Зајечар, мешовита привредна зона уз слатински
пут II реда Р-106, као и постојеће привредне зоне на 3. километру и у средишном делу града.
Приоритети - убрзање процеса приватизације РТБ; побољшање пословног амбијента,
повећани прилив директних страних инвестиција; стварање квалитетних сектора прерађивачке
индустрије и услуга, развој МСП и предузетништва подржан инфраструктуром и услугама, раст
конкурентности и запошљавања, санација животне средине; формирање нових
привредних/индустријских зона у Бору и мањих локалитета у већим сеоским насељима;
утврђивање просторно-програмске оријентације даљег развоја и уређења мешовитих привредних
зона у Бору, са израдом планова детаљне регулације/урбанистичких пројеката; инфраструктурно
опремање привредних зона недостајућим инсталацијама и објектима; парцелација земљишта и
решавање имовинско-правних односа.
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2.12. Пољопривреда
Концепција - одрживи пољопривредни и рурални развој, уз повећање конкурентности подршком
реструктурирању пољопривреде, побољшање стања животне средине и предела подршком
управљању земљиштем, диверзификацију руралне економије и унапређење квалитета живљења
на селу, као и уз подршку интегралних развојних програма усклађених са специфичним
потребама и могућностима локалних заједница; подршка управљању земљиштем у погледу:
спровођења програма уређења и поправке контаминираног земљишта, фитосанације и
рекултивације површинских копова и јаловишта, заштите пољопривредног земљишта од
непољопривредних активности, адекватних агротехничких мера, уређења и рационалног
коришћења брдско-планинских пашњака за развој сточарства, потпунијег искоришћавања
агроеколошких погодности за развој виноградарства, воћарства, ратарства и повртарства,
органске производње у планинским пределима (аутохтоно воће, дивљи плодови, лековито и
ароматично биље), као и побољшања информатичке основе о пољопривредном земљишту, уз
педолошка, агротехничка и др. истраживања; мере реструктуирања и унапређења људског и
физичког потенцијала пољопривреде: подстицање трансфера пољопривредних добара у руке
виталних домаћинстава, консолидација земљишних поседа, свестрана подршка индустријским
радницима за запошљавање у пољопривреди, подстицање ситнијих газдинстава на интензивну
производњу, осавремењивање технике и технологије у пољопривреди, унапређење ветеринарске
и саветодавне пољопривредне службе, подршка формирању произвођачких асоцијација, као и
разрада програма рејонизације пољопривреде; уређење села, уз обезбеђивање просторних
услова и диверзификације производње кроз: успостављање релативне равнотеже између села и
града, обезбеђење еколошки квалитетније животне, радне и природне средине, унапређење
саобраћајне приступачности, енергетске, телекомуникационе и комуналне опремљености села,
обезбеђивање адекватног нивоа јавних служби и услуга на селу у оквиру диверзификоване
мреже насеља, обезбеђивање пољопривредно/руралних сервиса, унапређење понуде и
пласмана пољопривредних, занатских и др. производа, формирање МСП и предузетништва,
уређење сеоских дворишта и окућница примерено типу и статусу насеља, очување етноархитектуре, руралног амбијента и културно-историјских добара, очување и заштита природних
вредности и предела, валоризацију природне и културне баштине руралних простора у туризму,
стимулисање привлачности депопулисаних насеља за насељавање младих и пензионера,
унапређење образовања и оквалификовања сеоског становништва, као и учешће села у
креирању локалне стратегије развоја.
Приоритети - решавање питања загађености земљишта сумпор-диоксидом, спречавање
ерозије и побољшање хемијских особина земљишта на основу детаљних истраживања и
пројеката, првенствено у најугроженијим атарима Бор, Бучје, Д. Бела Река, Кривељ, Оштрељ и
Слатина, као и у угроженим потесима КО Брестовац, Метовница и Шарбановац; регистрација
пољопривредних домаћинстава за коришћење подршке из Аграрног буџета Републике за
консолидацију и унапређење земљишта; подршка индустријским радницима за запошљавање у
пољопривреди; активирање постојећих грађевинских објеката, опреме и квалификоване радне
снаге за интегрални развој села, проналажење стратешких партнера, обезбеђивање
подстицајних и других средстава.
2.13. Шумарство и ловство
Концепција - заштита, очување и унапређење биодиверзитета, економских, социјалних и
еколошких функција шума; посебна заштита шума у природним добрима и туристичким
подручјима; унапређивање стања постојећих државних и приватних шума следећим мерама:
увећање степена обраслости и квалитета побољшањем размера смесе у високим шумама,
конверзија високих деградираних шума, индиректна конверзија изданачких шума у високи узгојни
облик (посебно у приватним шумама), директна конверзија изданачких шума у високи узгојни
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облик, интензивне мере неге (чишћења) у културама и вештачки подигнутим састојинама,
интензивне мере неге (прореде) у очуваним састојинама, попуњавање-форсирање природним и
вештачким путем обнављања аутохтоних врста дрвећа, превентивна и репресивна заштита
шуме, противпожарна заштита, забрана сече реликтних, ретких и угрожених врста, као и ширење
површине заштићених природних добара; повећање површине под шумом пошумавањем
шумског земљишта VI, VII и VIII бонитетне класе; посвећивање посебне пажње заштитним
шумама и шумским састојинама отпорнијим на актуелна загађења; стварање информационе
основе о приватним шумама; организовано и контролисано сакупљање шумских плодова;
унапређење аутохтоне ловне дивљачи и контролисано увођење нових врста дивљачи; отварање
и боља комерцијализација ловишта ЈП “Србијашуме”.
Приоритети - строга заштита шума у још непроглашеним (евидентираним) природним
добрима и оптимална заштита шума у туристичким подручјима; подизање и нега шума у функцији
заштите од загађења, ерозије, доминантних ветрова и др.; обнова ловне дивљачи у свим
ловиштима и отварање државних ловишта.
2.14 Туризам
Концепција - санација угрожених вода, земљишта и вегетације уз перманентну заштиту
свих елемената животне средине и природе, као предуслови развоја туризма; развој значајних
облика пословног, конгресног и манифестационог туризма у Бору, заснованих првенствено на
урбаним условима постојећег и потенцијалног туристичког смештаја, постојећих и будућих
садржаја јавних служби (посебно културе, трговине, сервиса, саобраћаја, здравства,
администрације), саобраћајне и техничке инфраструктуре и комуналних служби, као и на
мотивима културне баштине града; развој Брестовачке Бање са стационарним бањским
туризмом и излетничким туризмом на мотивима лечења, рекреације, природних вредности и
културне баштине; развој Борског језера са стационарним одморишним, дечијим/омладинским и
спортским туризмом и излетничким туризмом на мотивима рекреације, спорта и природних
вредности; завршавање туристичког центра “Јелен” на Црном врху са стационарним
одморишним, стационарним и излетничким спортским туризмом; туристичка валоризација
излетничке еко-понуде кањона Лазареве реке и Злотских пећина, понуде ловишта Дубашнице,
Кучајских шума и др., планинарске и скијашке понуда Стола, као и понуде сеоског туризма у
удаљенијим насељима; установљење следећег зонирања туристичких подручја општине:
подручја природних добара Брестовачка Бања, Борско језеро, Тилва њагра и подручје Црног
врха, подручје обухваћеног источног дела природног добра Кучајске планине са спомеником
природе Лазарев кањон, Дубашницом и Малиником, подручје природних добара Велики крш и
Голи крш/Стол и подручје обухваћеног западног дела природног добра Дели Јован; у планском
периоду за туристичка подручја општине планира се оптимални број туристичких лежаја од 5.000
(3.000 постојећих и 2.000 нових), од тога у Бору 1.000 лежаја, у околини Бора 4.000 лежаја (2.167
постојећих и 1.833 нових), од тога у Брестовачкој Бањи 1.000, на Борском језеру 1.300, на Црном
врху 1.000, на локалитетима пунктова у природи укупно 200 и у шест села укупно 500;
организација и дистрибуција туристичких капацитета предвиђена је у: градском туристичком
центру Бор, бањском туристичком центру Брестовачка Бања, језерском туристичком центру
Борско језеро, планинском туристичком центру “Јелен” на Црном врху, излетничком пункту
Злотске пећине, ловачком пункту Дубашница, планинарском пункту Стол и сеоским туристичким
насељима Злот, Горњане, Лука, Бучје, Метовница и Шарбановац.
Приоритети - приватизација и обнова постојећих објеката туристичког смештаја и
угоститељства; обнова постојећих рекреативних и спортских објеката; уређивање и
организовање презентације објеката непокретних културних добара у Бору и Брестовачкој Бањи;
организовање нових културних и спортских манифестација у Бору; уређење и организовање
презентације пећине Верњикица и кањона Лазареве реке; комерцијализација лежаја у већем
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делу постојећих викенд кућа у Брестовачкој Бањи и на Борском језеру; јавна комерцијализација
затвореног ловишта и туристичког смештаја на Дубашници; изградња рекреативних садржаја у
Брестовачкој Бањи на бази термоминералне воде; уређење обала Борског језера за спортове на
води (са флексибилним прилазима, сплавовима и риболовним стазама); активирање постојећег и
изградња дела новог скијалишта на Црном врху; уређење излетничке стазе од Бора до Црног
врха (трасом старе ускоколосечне пруге, са везама од бање и језера); формирање
информационе основе, установљење концепта интегралне понуде, организовање промоције и
пропаганде туристичке понуде.
2.15 Услуге
Концепција - развој трговине за снабдевање локалне привреде и грађевинарства
сировинама, репроматеријалом, грађевинским материјалом, енергентима и др., за пласман
производа у регионалном окружењу, за равномернији територијални развој и квалитетније
снабдевање становништва, уз изградњу трговинских центара, складишних и стоваришних
капацитета; развој занатства отварањем недостајућих сервиса возила, пољопривредне
механизације, беле технике и др. уређаја, радњи за пружање разних услуга и консалтинга,
личних услуга и др., као и производних занатских радњи; наставак просторне дифузије услужних
садржаја у Бору.
Приоритети - унапређење свих видова трговине у граду и селима; унапређење
занатских услуга и производних заната у сеоским насељима.
2.16 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Концепција - планирани степен индивидуалне моторизације општине 2020. од 0,71
путничких возила по домаћинству; постепено успоравање пораста друмског саобраћаја у
планском периоду; довршавање започете изградње државног пута I реда М-4 Зајечар-БорМарковац; реконструкција и рехабилитација свих државних путева II реда; реконструкција и
рехабилитација локалне путне мреже; развој јавног саобраћаја у граду и општини, уз потребу
унапређења управљања овим системом, с обзиром на бројне превознике (могуће формирањем
дирекције за јавни превоз при општини, са функцијом организовања, развијања, управљања и
контроле јавног превоза); изградња трајне аутобуске станице у Бору и одговарајућих стајалишта
јавног превоза; електрификација железничке пруге и осавремењивање система вуче и опреме.
Приоритети - реконструкција државног пута II реда Р-105 Бор-М-5 и изградња државног
пута I реда М-4 Зајечар-Бор-Марковац; формирање дирекције за јавни превоз при општини;
изградња аутобуске станице у Бору; електрификација пруге Бор-Вражогрнац-Прахово.
2.17 Воде и водопривредна инфраструктура
Концепција - водоснабдевање општине из локалних изворишта подземних вода (уз
обезбеђење одговарајућег протока низводно од водозахвата), уз довођење недостајућих
количина воде из регионалног Тимочког система за обезбеђење воде највишег
квалитета/планиране ХА “Боговина” на Црном Тимоку у општини Бољевац (до изградње ХА
Боговина водоснабдевање цевоводом из врела Мрљиш до система Борског водовода, уз
снабдевање успутних насеља); водоснабдевање сеоских насеља ван регионалног система
обезбеђује се из локалних извора; установљење заштитних зона свих изворишта површинских и
подземних вода; настављање допуњавања Борског језера из вишкова Злотских изворишта и
планирана изградња још једне акумулације за технолошку воду на Кривељској реци у саставу
Тимочког речног система (поред снабдевања технолошком водом, обе акумулације су и у
функцији регулисања водног режима); изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
Бора на излазу из постојеће градске канализације, као и у Злоту и Брестовцу заједно са
Брестовачком Бањом (уз могућу изградњу групног система са једним ППОВ низводно од
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Брестовца за Бор, Брестовац и Б. Бању); рурална санитација сеоских насеља са прописним
септичком јамама; пасивна/грађевинска и активна (управљање хидроакумулацијама) заштита од
поплава; антиерозионо уређење Брестовачке и Кривељске реке (са додатном заштитом од
еутрофикације и засипања акумулација), Борске и Равне реке, као и непосредног слива Црног
Тимока.
Приоритети - установљење заштитних зона свих изворишта површинских и подземних
вода; обнова градске водоводне мреже и смањење губитака; изградња ППОВ за Бор, Брестовац
са Брестовачком Бањом и Злот; рурална санитација сеоских насеља; антиерозионо уређење
водотока.
2.18 Енергетика и енергетска инфраструктура
Концепција - повећање енергетске ефикасности код производње, преноса, дистрибуције и
потрошње енергије доношењем и обавезном применом стандарда енергетске ефикасности,
економских инструмената и организационих мера; интензивирање истраживања свих енергетских
потенцијала општине ради повећавања и откривања нових резерви и њиховог ефикаснијег
коришћења (с обзиром на неистраженост обновљивих извора); одржавање и побољшање
квалитета рада и поузданости постојеће електро и топлотне мреже и њихов даљи развој;
изградња гасоводног система и снабдевање већине потрошача у општини гасом; веће
коришћење нових и обновљивих извора енергије за аутономне и локалне сврхе, за потребе
“мале” енергетике ради задовољења потреба за електричном и нискотемпертурном енергијом;
заштита животне средине развојем централизованог система снабдевања топлотном енергијом у
граду, интензивнијим коришћењем нових и обновљивих извора енергије, а убудуће и природног
гаса; заштита предвиђених коридора енергетске инфраструктуре (посебно електроенергетске и
гасоводне мреже) као и локација малих хидроелектрана.
Приоритети - повећање енергетске ефикасности и штедње у потрошњи електроенергије
код индустрије и домаћинстава; истраживање и коришћење обновљивих извора енергије;
одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће градске топлотне мреже.
2.19 Телекомуникације и пошта
Концепција - модернизација постојеће мреже кроз дигитализацију капацитета и изградњу
локалних оптичких каблова; достизање густине телефона од око 45 на 100 становника;
равномернија покривеност свих делова општине мрежом за говор, податке и Интернет; добра
покривеност територије општине сигналом мобилне телефоније; изградња фиксне телефонске
мреже: завршетак изградње приступне мреже у Бору и истурених комутационих степени и
приступне мреже у Бањском Пољу, Горњану, Кривељу, Доњој Белој Реци, Метовници,
Шарбановцу и Злоту, изградња нових оптичких каблова, комутационих система и месних мрежа у
насељима Борско језеро, Брестовац, Бучје, Оштрељ, Слатина, Злот-Кобила, Злот-Селиште и
Црни врх и изградња руралног радио-телефонског сигнала за насеља Лука, Танда и Топла;
изградња мобилне телефоније: планиране базне станице МТС на локацијама Црни врх, Бор 3,
РТБ Бор-копови, Доња Бела Река, Рготина и Шарбановац и планиране базне станице Теленора
на локацијама Бор 3, Брестовачка бања, Горњане, Лука, Доња Бела Река и Слатина;
опремљеност центара заједница села и сеоских центара одговарајућим бројем поштанских
шалтера, уз отварање нове поштанске јединице у Горњану.
Приоритети - изградња руралног радио-телефонског сигнала за насеља Лука, Танда и
Топла; изградња базних станица мобилне телефоније; отварање нове поштанске јединице у
Горњану.
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2.20 Комунални садржаји
Концепција - учешће општине у изградњи и коришћењу регионалне депоније и
рециклажног постројења “Халово 2” на територији општине Зајечар, планска изградња трансфер
станица на територији општине; затварање, санација и ремедијација постојеће несанитарне
градске депоније у кругу РТБ, као и затварање и рекултивација свих осталих сметлишта у
општини, уз децентрализацију управљања отпадом у селима (индивидуално прикупљање
органског и неорганског отпада, локална прерада органског отпада и дистрибуција неорганског
отпада откупљивачима секундарних сировина); санирање и уређење гробаља, опремање
гробљанским грађевинама гробља у МЗ Брезоник, планско проширивање новог градског гробља,
као и једног броја сеоских гробаља, уз утврђивање надлежности комуналног предузећа и
евентуално других субјеката над свим гробљима; изградња сточних гробља; изградња зелене
пијаце у новом градском центру Бора и њено стављање под надлежност комуналног предузећа;
отварање сточних и зелених пијаца у центрима заједница села и сеоским центрима, уз
обезбеђивање потребних санитарних услова.
Приоритети - интензивирање изградње регионалне депоније и изградња трансфер
станица у општини; организовано компостирање органског отпада у селима; санирање и уређење
гробаља и утврђивање надлежности над њима; изградња сточних гробља; изградња зелене
пијаце у новом градском центру Бора.
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РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БОР
Координација израде Просторног плана:
др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.
др Славка Зековић, дипл.прост.планер
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
Тим за синтезу:
др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.
др Славка Зековић, дипл.прост.планер
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
др Ксенија Петовар, дипл.социолог
др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
Мирослав Антанасијевић, дипл.прост.планер
Консултације:
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања за рударство и геолошка истраживања
Томислав Шубарановић, дипл.инж.руд., државни секретар
Републучка агенција за просторно планирање
мр Ђорђе Милић, дипл.прост.план., помоћник директора
Општинска управа Бор
мр Драгана Николић, дипл.прост. планер
Ратомир Радовић, дипл.инж.арх.
Марија Велкова, дипл.инж.арх.
Миломир Вељковић, дипл.инж.грађ.
РТБ Бор група
Димча Јенић, дипл.инж.руд., директор развоја РТБ-а
Небојша Бућан, дипл.инж.руд., заменик директора РББ-а
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Информациона основа, GIS:
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
мр Драгана Николић, дипл.прост.планер
Бојан Милетић, дипл.прост. планер
Финална редакција:
др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
Радни тим по областима:
Природни услови
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
Животна средина
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
Консултант
др Божидар Стојановић, дипл.инж.технол.
Природна добра
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
Рекултивација и уређење предела
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
Непокретна културна добра
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
Становништво
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
др Ксенија Петовар, дипл.социолог
Социјални развој и јавне службе
др Ксенија Петовар, дипл.социолог
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
Пресељење становништва
др Ксенија Петовар, дипл.социолог
др Ненад Спасић, дип.инж.арх.
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
Мрежа насеља и функције центара
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
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Привреда (рударство и металургија индустрија, МСП и услуге)
др Славка Зековић, дипл.прост.планер
др Ненад Спасић,дипл.инж.арх.
Консултације:
Димча Јенић, дипл.инж.руд.
РТБ Бор група
Небојша Бућан, дипл.инж.руд
РТБ Бор група
др Владимир Павловић, дипл.инж.руд.(РГФ)
др Лазар Кричек, дипл.инж.руд. (РГФ)
Пољопривреда и рурални развој
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
Центар за пољопривредна и технолошка
истраживања, Зајечар
Шумарство, ловство и риболов
др Милан Медаревић, дипл.инж.шим.
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
Снежана Обрадовић, дипл.инж.шум.
Туризам, рекреација, спорт и физичка култура
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
др Владимир Деполо, дипл.инж.саоб.
Бранислав Момчиловић, дипл.инж.грађ.
Воде и водопривредна инфраструктура
др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
Енергетика и енергетска инфраструктура
др Ненад Ђајић, дипл.инж.маш.
др Милан Радуновић, дипл.инж.ел.
Телекомуникације и пошта
Радован Јовановић, дипл.инж.ел.
Комуналнa инфраструктура
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
Опасности и ризици у ванредним условима
Гордана Џунић, дипл.инж.грађ.
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IV

Шематски прикази, правила уређења и
правила грађења
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост. планер
Гордана Џунић, дипл.инж.грађ.
др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.
мр Јасмина Ђурђевић, дипл.прост.планер
мр Јелена Живановић-Миљковић, дипл.прост.планер
др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
др Владимир Деполо, дипл.инж.саобр.
др Ненад Ђајић, дипл.инж.маш.
др Славка Зековић, дипл.прост.планер
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
Радован Јовановић, дипл.инж.ел.
Консултације:
Надлежни републички, регионални и локални органи и организације
Стручне службе Општинске управе Бора
Стручне службе РТБ Бор групе
Стратешка процена утицаја Просторног плана на
животну средину
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
др Бранислав Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
др Марија Николић, дипл.инж.пољ.
др Ненад Спасић, дипл.инж.арх.
др Славка Зековић, дипл.прост.планер
др Драгиша Дабић, дипл.инж.арх.
мр Весна Јокић, дипл.прост.планер
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
Консултације:
др Божидар Стојановић,дипл.инж.технол.
Техничка обрада и презентација Просторног плана:
др Омиљена Џелебџић, дипл.прост.планер
др Никола Крунић, дипл.прост.планер
др Марина Ненковић-Ризнић, дипл.прост.планер
мр Јасмина Ђурђевић, дипл.прост.планер
мр Јелена Живановић-Миљковић, дипл.прост.планер
Милан Милиновић, дипл.инж.геол.
Олгица Бакић, дипл.прост.планер
Слађана Недељковић, техничар
Срђан Милосављевић, техничар
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