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НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ИНСТИТУЦИЈА КОЈА РАДИ ПРОСТОРНИ ПЛАН: 
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ: 
 
 

ООДДГГООВВООРРННИИ  ППЛЛААННЕЕРР:  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх.  
       (лиценца одговорног планера бр. 100 0073 04) 
 

СИНТЕЗА И РЕДАКЦИЈА:  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх.  
   
 
ЕЕККССППЕЕРРТТССККИИ  ТТИИММ::  
  
ИИЗЗВВООДДИИ  ИИЗЗ  ППЛЛААННООВВАА  ВВИИШШЕЕГГ  РРЕЕДДАА    
ИИ  РРААЗЗВВООЈЈННИИХХ  ДДООККУУММЕЕННААТТАА::  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх.  
  
ППРРИИРРООДДННЕЕ  ВВРРЕЕДДННООССТТИИ  ИИ  УУССЛЛООВВИИ,,  
ЕЕККООЛЛООГГИИЈЈАА:: Предраг АНТИЋ, дипл. географ 

ППРРИИРРООДДННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  ИИ  РРЕЕССУУРРССИИ  
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, 
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ,     
МИНЕРАЛИ, ЛЕКОВИТИ ФАКТОР:  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ И  
ВОДНО  ЗЕМЉИШТЕ:  Јордан НИКОЛИЋ, дипл. инж. грађ. 
  Марко МАРСЕНИЋ, дипл. инж. грађ. 
ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ:  Јордан НИКОЛИЋ, дипл. инж. грађ. 
   Предраг АНТИЋ, дипл. географ 

ННААММЕЕННАА  ППРРООССТТООРРАА::     Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх.  
Предраг АНТИЋ, дипл. географ  
Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ППРРООССТТООРРАА  
ДЕМОГРАФИЈА И СТАНОВАЊЕ:   Биљана ПАВЛОВИЋ, дипл. ек. 
УРБАНИ И  РУРАЛНИ РАЗВОЈ:  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
МРЕЖА НАСЕЉА:                    Предраг АНТИЋ, дипл. географ 
  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 

 ЈАВНЕ  СЛУЖБЕ  И 
 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ:  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 
 
ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Биљана ПАВЛОВИЋ, дипл. ек. 

ТТУУРРИИЗЗААММ::     Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх.  
 Предраг АНТИЋ, дипл. географ 

 Биљана ПАВЛОВИЋ, дипл. ек. 
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ССААООББРРААЋЋААЈЈ      ИИ    
ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  
САОБРАЋАЈ:  Марија МАРКОВИЋ, дипл. инж. грађ.   
ВОДОПРИВРЕДА:  Јордан НИКОЛИЋ, дипл. инж. грађ. 
ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ:   Драган ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. ел. 
ТОПЛИФИКАЦИЈА, ГАСИФИКАЦИЈА 
И  ОБНОВЉИВИ  ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ: Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл. инж. маш.  
 

ЗЗААШШТТИИТТАА  
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
ПРЕДЕЛА И ПРИРОДЕ; 
ИНТЕРЕСА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ   
И ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА: Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх.  
   Предраг АНТИЋ, дипл. географ 

 Марија МАРКОВИЋ, дипл. инж. грађ.    
 Јордан НИКОЛИЋ, дипл. инж. грађ. 

     Драган ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. ел.  
                   Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл. инж. маш.  
ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ  
КУЛТУРНИХ ДОБАРА: Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 
  

ППРРААВВИИЛЛАА  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА::  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
    

ППРРААВВИИЛЛАА  ГГРРААЂЂЕЕЊЊАА::    Душица ШЕГОВИЋ, дипл. инж. арх.  
  

ИИММППЛЛЕЕММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА::     Анђелка ФАНИНГЕР, дипл.инж.арх.  
    

ШШЕЕММААТТССККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ  Анђелка ФАНИНГЕР, дипл. инж. арх. 
УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ННААССЕЕЉЉАА::  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх.  
 
 
КОМПЈУТЕРСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА: Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА:     Стратимир МЛАДЕНОВИЋ, дипл. правник 

САРАДНИЦИ:   
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА КАРАТА: Зорица ГОЛУБОВИЋ, инж. геодезије 

  Милена ОГЊАНОВИЋ, дипл. инж. арх. 
 Госпава АЛЕКСИЋ, арх. техн. 
 Зоран СТАНОЈЕВИЋ, ел. техн. 

КОНСУЛТАНТИ:                Мр Саша БРАНКОВИЋ, дипл.биолог 
   Милица МАРИНКОВИЋ, дипл. инж. грађ - спец.   
     Љиљана ГАЈИЋ, дипл. инж. грађ.  
         
 
 

     ДИРЕКТОР, 
 
                   Мр Драган РАДИВОЈЕВИЋ  

  
  
  
  



                                                                                              

ПРОСТОРНИ  ПЛАН  ОПШТИНЕ   СОКОБАЊА   2030    
  

  
  
  
  

СС  АА  ДД  РР  ЖЖ  АА  ЈЈ  
  
  
  
  
II        ППООЛЛААЗЗННЕЕ  ООССННООВВЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППЛЛААННАА  
 

11..11..ИИЗЗВВООДД  ИИЗЗ  ТТЕЕККССТТУУААЛЛННООГГ  ДДЕЕЛЛАА  УУССВВООЈЈЕЕННООГГ  ККООННЦЦЕЕППТТАА  ППЛЛААННАА    
    УУ  ФФООРРММИИ  ЗЗААККЉЉУУЧЧААККАА  

  

1.1.1. ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
1.1.2. ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
1.1.3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,  

ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
  1.1.4.ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

  
IIII  ППЛЛААННССККИИ  ДДЕЕОО  
 

22..11..ППЛЛААННССККАА  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ССООККООББААЊЊАА    

  

  2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА  
     2.1.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
     2.1.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

     2.1.1.5. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 2.1.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ  

ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 
2.1.2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ  
2.1.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
2.1.2.3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
2.1.2.4. ВОДЕ 
2.1.2.5. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ  
2.1.2.6. ЛЕКОВИТИ ФАКТОР 
2.1.2.7. ОБНОВЉИВИ ОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕ 

2.1.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И 
МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
2.1.3.1. СТАНОВНИШТВО 
2.1.3.2. ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА  И  
 ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА  
2.1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ  

2.1.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
2.1.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ 

ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
2.1.6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  
2.1.6.1. САОБРАЋАЈ 
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2.1.6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1.6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1.6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1.7.  ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
2.1.7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
2.1.7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА 
2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
2.1.7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

2.1.8. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 
ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  

 
22..22..  ППРРООППООЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ССООККООББААЊЊАА  

 

2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
2.2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА 

ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 
ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА 
2.2.1.1.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПО ЦЕЛИНАМА ОСНОВНИХ НАМЕНА  

ПРОСТОРА (НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ, ШУМСКОМ, ВОДНОМ И 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И КАРАКТЕРИСТИЧНИМ 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗОНАМА) 

2.2.1.1.2.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПО ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 
2.2.1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,  
КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 2.2.1.2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
  2.2.1.2.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 2.2.1.2.3. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 
2.2.1.3.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

2.2.1.4. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА  

2.2.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА 

2.2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ  

2.2.1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ   
2.2.1.8. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА  
2.2.1.9. ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 

НАСЕЉА ЗА КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ 
ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 

2.2.1.10. ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Услови за формирање парцеле 
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 
и простора за паркирање возила 
Посебне напомене 

2.2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Посебне напомене 

2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Посебне напомене 

2.2.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
2.2.2.4.1.ОПШТИ УСЛОВИ 
2.2.2.4.2.ОПШТА ПРАВИЛА 
2.2.2.4.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА (НАМЕНАМА) 

(- Врста и намена објеката који се могу градити 
- Компатибилни садржаји и врсте објеката 
- Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
- Услови за формирање грађевинске парцеле 
- Минимална површина грађевинске парцеле 
- Положај објеката у односу на регулацију 
- Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
- Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
- Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
- Највећа дозвољена спратност објеката 
- Највећа дозвољена висина објеката 
- Услови за изградњу других објеката на истој 
грађевинској парцели 

- Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 
простора за паркирање возила 

- Посебне напомене) 
a.  СТАМБЕНА ЗОНА 
б.  ЗОНА ПОВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА 
в.  РАДНА ЗОНА 
г.  ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
д.  ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 
ђ.  ЗОНА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
е.  ЗОНА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА 

2.2.2.4.4.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
2.2.2.4.5.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

2.2.2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈИМА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА 
ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНА  ИЛИ  УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА 
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2.2.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
2.2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
 И ПРОЈЕКТЕ  
2.2.3.2. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 

РАЗВОЈА И КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2.2.3.3. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  
2.2.3.3.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
2.2.3.3.2.  СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА  

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
2.2.3.3.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
2.2.3.3.4. ТУРИЗАМ 
2.2.3.3.5. САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
2.2.3.3.6. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.2.3.4.7. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 
2.2.3.4.8.  ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

 
2.2.3.4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

(- Планско-програмске развојне мере 
- Правна регулатива 
- Економске  мере 
- Организационе мере) 
2.2.3.4.1.  ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
2.2.3.4.2.  СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА  

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
2.2.3.4.3.  ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
2.2.3.4.4. ТУРИЗАМ 
2.2.3.3.5.  САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
2.2.3.3.6.  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.2.3.4.7.  ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 
2.2.3.4.8.  ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 
 
 

 
 

 
22..33..    ГГРРААФФИИЧЧККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ                                                                                              1 : 50 000 

  
2.3.1. РЕФЕРАЛНЕ  ККААРРТТЕЕ    
  

1)  РК бр. 1:   "НАМЕНА ПРОСТОРА"  
2)  РК бр. 2:   "МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ" 
3)  РК бр: 3:   "ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА"  
4)  РК бр: 4:   "КАРТА СПРОВОЂЕЊА"  

 
2.3.2. ШШЕЕММААТТССККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА                                                                                        1 : 5 000  

  



                                                                                              

ПРОСТОРНИ  ПЛАН  ОПШТИНЕ   СОКОБАЊА   2030.    
  
 
 

II        ППООЛЛААЗЗННЕЕ  ООССННООВВЕЕ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ППЛЛААННАА    

11..11..      ИИЗЗВВООДД  ИИЗЗ  ТТЕЕККССТТУУААЛЛННООГГ  ДДЕЕЛЛАА    
ВВЕЕРРИИФФИИККООВВААННООГГ  ККООННЦЦЕЕППТТАА  ППЛЛААННАА    

1.1.1.  ОБУХВАТ И ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Подручје Просторног плана општине Сокобања обухвата површину од 525km2 са 25 катастарских 
општина и 26 насеља.  

 

Границу планског подручја дефинишу границе целих катастарских општина (у даљем тексту: КО) 
које улазе у састав адиминистративног подручја општине Сокобања. 

Граница планског  подручја почиње на тромеђи КО Скорица (општина Ражањ), КО Криви Вир 
(општина Бољевац) и КО Јошаница (општина Сокобања). Из ове тачке, у смеру кретања казаљке на сату, 
гранична линија иде између општина Сокобања и Бољевац, северном границом, КО Јошаница, КО Врмџа, КО 
Шарбановац и КО Сеселац (општина Сокобања). Овде се граница ломи на југ између општина Сокобања и 
Књажевац и иде источном границом КО Сеселац, КО Милушинац, КО Читлук, источном и северном границом 
КО Церовица. Даље, граница иде између општина Сокобања и Сврљиг јужном границом  КО Читлук и КО 
Дуго Поље, источном границом КО Ново Село, источном и јужном границом КО Раденковац. Овде се граница 
ломи ка северозападу и иде између општина Сокобања и Алексинац западном границом КО Језеро, јужном 
границом КО Сокобања, КО Ресник,  КО Поружница, западном границом КО Трубаревац, КО Врбовац, КО  
Рујевица и КО Јошаница  до почетне тачке.  
 
1.1.2.  ПРАВНИ  И  ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Израда Просторног плана општине Сокобања (у даљем тексту: Просторни план) започета је 
доношењем Одлуке о изради Просторног плана општине Сокобања (у даљем тексту: Одлука о изради - "Сл. 
лист општине Сокобања" бр. 19/09). Израду Просторног плана, општина Сокобања – као носилац израде, 
поверила је Заводу за урбанизам Ниш – као обрађивачу, уговором бр. 2495  од 14.07.2010.године. 

Правни основ за израду Просторног плана садржан је у Закону о планирању и изградњи (у даљем 
тексту: Закон -"Сл. гласник РС" бр. 72/09,  81/09 и 24/11), чији чланови 19. и 20. утврђују обухват, значај и 
садржину просторног плана јединице локалне самоуправе.  

За израду концепта плана као фазе у изради планског документа (у даљем тексту: Концепт плана) 
правни основ садржан је у члану 48. Закона као и у члановима 47. и 50. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената (у даљем тексту: Правилник - "Сл. гласник РС" бр. 31/10, 69/10 и 
16/11), којима је утврђена обавеза израде концепта и дефинисана садржина концепта плана јединице локалне 
самоуправе. 

Плански основ за израду Просторног плана (и Концепта плана) представљају Просторни план 
Републике Србије од 2010. до 2020. (у даљем тексту: ППР Србије - "Сл. гласник РС" бр. 88/10) и Просторни 
план подручја посебне намене слива акумулације "Бован" (даљем тексту: ППППН "Бован" - "Сл. гласник 
РС" бр. 102/09). 

 
1.1.3.  ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА,  

 ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
 1.  ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

Општина Сокобања се налази у II категорији општина по степену развијености (развијеност у 
распону 80-100% од републичког просека, "Уредба о критеријумима и показатељима степена развијености 
јединица локалне самоуправе", "Сл. гласник РС" бр. 120/09).  

Пољопривреди припада доминантно место у структури привреде подручја Просторног плана. 
Пољопривредно земљиште заузима 262,97 km2 или 50,09%, подручја Општине, са значајаним уделом 
ораница и ливада. Ресурс није оптимално искоришћен.  

Шуме и шумско земљиште покривају око 211,31 km2 или 40,25% подручја. Државне шуме се 
сврставају у квалитетне, а у приватном сектору, перспективу развоја пружа висок проценат изданачких шума. 
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Воде и водно земљиште (збирно са неизграђеним неплодним земљиштем) покривају око 20km2 и 
заузимају око 3,78% подручја Постоји је латентна угроженост квалитета вода за пиће (неконтролисаним 
упуштањем отпадних вода), и угрожавање других особина вода и корисне запремине језера (количином 
депонованог наноса који се сукцесивно увећава), као и да је изразита потреба за заштитом подручја од ерозије и 
бујица. Воде слива су неискоришћене, а намене приобаља акумулације "Бован" (насеља за повремени боравак, 
регионална саобраћајница) су неадекватне и носе ризик за квалитет вода у њој. 

Степен искоришћења резерви минералних сировина (мрког угља у руднику "Соко") је низак, експлоатација 
се врши у условима одрживог развоја и застареле организације. Постоје резерве за стогодишњу експлоатацију. 

Изворни бонитет лековитих фактора је у значајној мери очуван. Истражени капацитети 
допуштају развој лечилишних функција Сокобање, Јошанице и Озрена. 

Обновљиве изворе енергије треба детаљније истражити, планско коришћење се мора заснивати 
на резултатима и закључцима истраживања капацитета.  

Број становника је у сталном опадању. Мрежа насеља није јасно диференцирана, али постоје 
насеља са делимичним централитетом (тј. са заступљеним неким функцијама центра). Достигнути ниво 
развијености јавних служби је у погледу капацитета и просторног размештаја задовољавајући и прилагођен 
потребама становништва, а у погледу функционалности није.  

Туризам је претежно здравствено-лечилишни (Сокобања, бања Јошаница, планина Озрен).   
Стање саобраћајне мреже, може бити ослонац за даљи развој подручја. Мрежа државних путева на 

подручју Просторног плана има укупну дужину око 161км од чега су 78км државни путеви II реда а 83км 
општински путеви. Са савременим коловозним застором је 93% државних путева II реда а 87% општинских 
путева (Општине у Србији 2010 – Републички завод за статистику). Деоница 1341 државног пута пут II реда 
бр. 121а од чвора 1344 до чвора 1352 је непроходна, као и деоница 1340 државног пута II реда бр. 120 од 
чвора 1339 до чвора 0493. 

Регионалне везе треба уредити (изместити деонице државних путева из уже зоне заштите 
акумулације и из општинског центра, изградити деонице потребне за повезивање са другим општинама). 
Локалну мрежу треба технички опремити. 

Код постојећих електроенергетских мрежа и објеката, капацитет (инсталисана снага трафоа) 
трафостаница напонског нивоа 35/10 са теритирије општине Сокобања не задовољава потребе корисника. 

Капацитети  постојећих крајњих централа не задовољавају потребе за телефонским прикључцима 
насеља са својих конзумних подручја. Капацитети нису довољни ни за будуће потребе постојеће и планираних  
акумулација и туризма. Подручје просторног плана није потпуно покривено сигналима мобилне телефоније (063,064).  

Обезбеђење топлотне енергије се углавном врши из индивидуалних ложишта (а као енергент се 
користи чврсто гориво - дрва и угаљ или електрична енергија) и преко локалних котларница са енергентима 
мазут или угаљ, што доводи до процеса девастације простора преко сече шума или загађења простора од емисије 
штетних материја приликом сагоревања наведених енергената. 

Оцењује се да је коришћење  расположивих природних ресурса у границама  одрживости (на 
основу Програма унапређења рибарства за период 2008-2012.године (односно са сваким новим програмом 
унапређења рибарства на који надлежно министарство да сагласност), Посебне шумско-привредне основе, 
Ловне основе, Уредбе о стављању под контролу коришћења дивље флоре и фауне и Конкурса за контигенте 
дивљих биљних и животињских врста које се могу сакупљати у текућој години, као и налаза Рударско-
геолошког факултета о залихама рудника "Соко"). Ризичан је једино начин досадашњег коришћења водног 
ресурса  (због антропогеног фактора - загађивања  и  природног - повременог пресушивања).  

Заштићена природна добра су очувана, осим водопада Велика Рипаљка, чији се простор 
неадекватно користи у сушним периодима, кад остају без воде. На подручју "Озренске ливаде" су монтажни 
викенд објекти и приколице, чије су привремене дозволе истекле. Заштићена непокретна културна добра су 
у процесу увођења (под одговарајућим условима заштите) адекватног коришћења са доходовном димензијом, 
али је неопходно обавити истраживање и рекогносцирање целог планског подручја. 

2.  ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ 
1. Оцењује се да планско подручје има значајне развојне потенцијале за развој водопривреде, 

туризма и пољопривреде. 
-  Снабдевање водом за пиће постаје све израженији глобални проблем, који је сагледан кроз ППР 

Србије и Водопривредну основу РС. Због квалитета и квантитета водног ресурса, планско подручје је у оквиру 
ових докумената сагледано као значајно за водоснабдевање ширег конзумног подручја и укључено у 
Моравички подсистем Доње-јужноморавског регионалног система. Ресорним експертизама, рађеним за 
потребе израде овог Просторног плана, утврђена је очуваност изворног бонитета водног ресурса и могућност 
коришћења у складу са наведеним одредницама. Од свих потенцијала, највећа је извесност да се ови могу дуго и 
исплативо експлоатисати. 

-  Планско подручје већ има туристички значај преко дестинација које су укључене у националну 
туристичку понуду: Сокобања има формиран бањски туристички идентитет (развијене су здравствено-лечилишне 
функције, а у успону и други видови туризма) и проглашена је за бању (термалну и ваздушну); Бања Јошаница има 
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допунске здравствено-лечилишне и смештајне капацитете и у току су активности за проглашење. Озрен је цењен 
због потврђених здравствених резултата. Лековити фактори су очувани, значајног обима и значајни за болести које су 
учестале на подручју Србије.  

Потенцијали за развој сеоског туризма су многобројни али нису обухваћени организованом 
припремом за укључивање у туристичку понуду.  

Валоризацијом туристичких потенцијала оцењено је да они могу бити следећи ослонац развоја 
планског подручја (као могућност допунске зараде сеоског становништва и као фактор демографске обнове). 

- Пољопривредно земљиште је ресурс и потенцијал који је вреднован као значајан, како због 
тога што је подручје рурално и има дугу традицију у бављењу пољопривредом као основном привредном 
граном, тако и због савремене еввропске оријентације на производњу здраве хране, за шта овде постоје сви 
предуслови. Овај потенцијал је још један ослонац у оживљавању и развоју привреде, а еколошки услови укупног 
подручја, повољни су за производњу здраве хране и биљног и животињског порекла 

Развојни потенцијали у осталим областима развоја, сагледани су у функцији наведених 
потенцијалних праваца развоја: 

Шумски потенцијал подручја у заштитном и привредном погледу чине културе четинара старости до 
20 година, које у укупној површини вештачки подигнутих састојина и култура заузимају 80%, а које ће у планском 
периоду прећи границу за почетак премера и утврђивање дрвне масе. Природни ареали лековитог биља на Ртњу и 
Озрену, уз контролисану експлоатацију,  могу имати и значајну доходовну димензију. 

Од заступљених лековитих фактора, климатолошки елементи и чист ваздух, валоризовани су као 
развојни потенцијал целог планског подручја, термоминералне воде су развојни потенцијал бања, а 
термоминералне резерве ширег подручја тек треба истражити (напр. у Милушинцу). На Озрену се лековити 
ресурси користе у оквиру Специјалне болнице за плућне и очне болести и туберкулозу "Озрен" и Специјалне 
болнице за превенцију лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести "Сокобања", као и 
коришћењем излетишта. Лековити потенцијали Сокобање су извори - пет олигоминералних хипер или 
хипотерми, гас радон и чист ваздух, а Бање Јошанице су лековито блато и пет извора- олигоминералних 
хипотерми, које се могу користити за пиће или хидротерапију. 

Саобраћајна мрежа је, као створени ресурс, потенцијал за развој водопривреде (важна је за 
одржавање акумулације Бован,  али и планираних акумулација), за развој туризма (бањског пре свега) и развој 
пољопривреде (посебно ради пласмана производа).  

Мрежа државних путева на подручју Просторног плана има укупну дужину око 161км од чега су 
78км државни путеви II реда а 83км општински путеви. Са савременим коловозним застором је 93% државних 
путева II реда а 87% општинских путева (Општине у Србији 2010 – Републички завод за статистику). 

Положај Државног пута II реда бр. 121 (Алексинац-Сокобања-Књажевац) у дужини од 34км 
унутар границе планског подручја веома повољно утиче на развој привреде на овом простору као што су 
водопривреда, туризам и здравство. 

Пружање Државног пута II реда бр. 121 обалом акумулације "Бован" је неповољно у погледу 
водоснабдевања а њиме се одвија и теретни саобраћај (пре свега из рудника "Соко") који пролази кроз најужи 
центар Сокобање. Обе ситуације се сматрају привременим, јер је Просторним планом слива акумулације 
"Бован" предвиђена дислокација из зоне непосредне заштите акумулације и изградња заобилазнице око 
Сокобање. 

Државни пут II реда бр. 121а у дужини од 18км унутар планског подручја пружа се од прикључка 
на Државни пут II реда број 121 код Трубаревца према Појатама што омогућава везу подручја Просторног 
плана са аутопутем Е-75 и будућим аутопутем Е-761 Појате-Крушевац-Краљево-Чачак и укључење у европску 
путну мрежу. Деоница 1341 Државног пута пут II реда бр. 121а од чвора 1344 до чвора 1352 је непроходна. 
Изградња ове деонице и повезивање са северним и северозападним деловима Србије повољно ће утицати на 
развој туризма. 

Државни пут II реда број 120 (Бољевац-Сокобања-Ниш) у дужини од 33км унутар границе плана 
даје могућност повезивања подручја Просторног плана са централном Србијом и подручјем града Ниша. 
Деоница 1340 Државног пута пут II реда бр. 120 од чвора 1339 до чвора 0493 је непроходна па ће се даљом 
реконструкцијом и изградњом остварити повезивање са европским путевима Е-761 и Е-80.  

Систем за водоснабдевање Сокобање добија воду захватањем подземних вода преко бушених 
бунара на десној обали Моравице, на улазу у Сокобању, каптирањем воде три карсна врела и захватањем воде 
из тока Моравице. Територија насеља подељена ја на две висинске  зоне.  Извориште Моравице је каптирано и 
користи  се за водоснабдевање  рудника  угља "Соко". Остала насеља (викенд, сеоска и бања Јошаница) имају 
локално и индивидуално организован и уређен начин водоснабдевања.  

Прикупљање и транспорт отпадних вода са територије Сокобање одвија се општим типом 
канализације. Целокупни канализациони садржај се одводи на постројење за пречишћавање отпадних вода, а 
пречишћене воде се испуштају у Моравицу. Постројење је унутар насеља а капацитет му је превазиђен. За 
прикупљање употребљених вода са подручја викенд и сеоских насеља, користе се технички и санитарно 
неусловне септичке јаме, што је посебно  ризично у ужој  зони  заштите акумулације "Бован".  
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Река Моравица је једним делом регулисана. Неки од осталих сталних водотокова, повремено 
остају без воде, а бујични водотокови се повремено изливају.  

Обновљиви извори енергије могу бити потенцијал у служби наведених праваца развоја. 
Потребно је дефинисати капацитете, степен превођења потенцијала у ресурс, и погодне локације за 
експлоатацију. Хидроенергија је оцењена као погодна за мале хидроелектране и утврђен је катастар на 
националном нивоу; предложени су и локалитети ветропаркова; обезбеђење биомасе допуштено је на 
земљишту свих бонитетних класа.  

Необновљиви извор енергије, резерве угља рудника "Соко", омогућавају експлоатацију у 
следећих сто година.  

Изузетна повољност за развој дистрибутивне електроенергетске мреже на територији општине 
Сокобања је постојање далековода 110 kV који ради на напонском нивоу 35 kV, а по изградњи трафостанице 
110/ х(35) kV, исти одмах може бити укључен у рад на 110 110/ х(35) kV.  

Потенцијали  за  заштиту проглашењем за природно добро су: 
- подручје уз "Озренске ливаде" са њихове источне стране (око 10 ha са постојећих 30-так 

различитих врста дрвећа од којих су неке заштићене - Панчићева оморика и друге), погодно за формирање 
арборетума (тј. природно добро); 

- храстова шума у КО Раденковци. 
Непокретна културна добра су развојни потенцијали због могућности укључења у савремене 

животне токове и добијање доходовне димензије (уз постојећу образовну). 
 

1. Оцењују се као значајна следећа  развојна ограничења: 
- Бонитетна вредност укупног пољопривредног земљишта претежно је нижих категорија. 

Прилична запуштеност пољопривредног земљишта прети да се, из различитих разлога, почне губити за 
примарну намену. Превођењем у обрадиво земљиште кречњачких површи које су под ливадама и пашњацима, 
могла би се угрозити стабилност терена, а допуштањем јаке испаше, изазвати ерозија. На неким деловима 
пољопривредног земљишта насталог превођењем шумског у пољопривредно или са лошом структуром 
обрадивог слоја, евидентирана је ерозија. Пољопривреда је углавном екстензивна.  

-  Необновљивост ресурса неких лековитих фактора (на пример пелоида). Урбанизација 
Сокобање и спонтани развој Бање Јошанице, недовољно контролисани начин одлагања санитетског отпада, 
недовољно и неадекватно инфраструктурно опремање угрожавају лековите факторе подручја. 

- Демографски статус и прогнозирани наставак тренда депопулације, су озбиљно развојно 
ограничење, које утиче на могућност оптималног искоришћавања наведених потенцијала и које захтева да све 
развојне мере буду усмерене како на радни и животни стандард постојећег становништва, тако и на 
ревитализацију становништва. 

- Не држи се корак са савременим туристичким трендовима, што захтева додатну едукацију 
постојећег кадра и кадровско комплетирање, али и видове туризма и туристичке активности примерене 
повећаним и промењеним захтевима клијентеле; 

- Основни недостаци дистрибутивног система, тј. дистрибутивне електроенергетске мреже на 
територији  Општине који се испољавају као недовољна снага у ТС 35/10 kV  "Сокобања" (што изазива 
потребу изградње  трафостанице 110/ х(35) kV), непостојање резервног (двостраног) напајања на  напонском 
нивоу 110 kV  планиране трафостанице 110/ х(35) kV, и  недовољан број и велика дужина извода 10 kV  (а 
тиме и преоптерећење појединих извода). 

- У погледу заштите животне средине, ограничења су у хитности интервенција у погледу 
обезбеђења заштите у ужој зони заштите акумулације "Бован" и заштићеном пределу "Озренске ливаде" и у 
обиму потребних радова на санитацији насеља.  

- Положај деонице државног пута II реда уз саму обалу акумулације Бован (тј. у ужој зони 
заштите изворишта водоснабдевања). 

- Досадашње поступање са отпадом, као и недовољни капацитети и развијеност канализационе мреже, 
као латентна претња од загађења вода, могу бити ограничење за коришћење  водног ресурса. 

1.1.4.  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
1. ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Визија просторног развоја је да, на планском хоризонту, планско подручје буде простор остварења 

равномерног и уравнотеженог мултифункционалног развоја, са оживљеним и одрживим привредним развојем 
(а потом и економским растом) заснованим на локалним ресурсима и новим технологијама у условима 
конкурентности; подручје постигнуте значајне социјалне стабилности, атрактивности за живот и рад и 
инвестирање, достигнутих циљних нивоа енергетске ефикасности, саобраћајне приступачности и опремљености 
комуналном инфраструктуром; простор квалитетне животне средине очуваног изворног бонитета са туризмом 
успостављеним као основним правцем развоја ослоњеним на природне системе Ртањ-Буковик, Озрен-Девица и 
сокобањска котлина, на природни предео и стазе културе, и да буде функционално интегрисан у окружење. 
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Принципи просторног развоја планског подручја засновани су на принципима просторног развоја 
Србије и визији просторног развоја општине Сокобања. Принципи су: 

- одрживост, као оквир свих сектора развоја као генерални принцип; 
- територијална кохезија као основни принцип социо-економског развоја; 
- јачање конкурентности кроз функционално профилисање овог руралног подручја и 

функционала специјализација заснована на компаративним предностима; 
- формирање и јачање општинске мреже насеља (кластера) као принцип обезбеђења 

комплементарних функција; 
- приступачност информацијама; 
- саобраћајна доступност просторних потенцијала; 
- формирање културног идентитета и просторне препознатљивости; 
- супсидијарност као принцип решавања проблема на више нивоа или на најефикаснији начин; 
- принцип стриктног поштовања заштите јавног интереса, јавних добара и јавног простора; 
- принцип функционалног повезивања општине Сокобања са другим локалним јединицама на 

регионалном, међурегионалном, државном и међународном нивоу. 

2.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Општи циљеви просторног развоја Општине су:  
1. постизање функционалне и развојне  целовитости планског подручја; 
2. конкурентност и приступачност планског подручја; 
3. унапређење животне средине засновано на одрживом коришћењу природних ресурса; 
4. одрживо коришћење природног и културног наслеђа и предела, под утврђеним условима њихове заштите; 
5. осавремењивање идентитета бањских места (Сокобање и Јошанице) и одрживо коришћење 

лековитог фактора као услова за проглашење и очување статуса проглашене бање; 
6. просторно-функционална унутаррегионална и шира интегрисаност; 
7.  искоришћење водног потенцијала планског подручја за решавање проблема водоснабдевања ширег 

подручја и одрживог мултифункционалног развоја подручја Општине у условима заштите слива акумулације "Бован". 
 Посебни циљеви су:  
1. одрживи развој целог подручја (планирањем активности које га не девастирају и не 

деградирају; санацијом деградираних подручја; сталном контролом стања и  активности); 
2. развој водопривреде као првог основног развојног правца подручја; 
3.  развој туризма као другог основног развојног правца подручја; 
4. развој пољопривреде као трећег основног правца развоја; 
5.  успоравање до заустављања демографског пражњења, (омогућавањем вишег стандарда сеоског 

живота; унапређивањем пољопривредне производње; ангажовањем у туризму као допунској делатности); 
успостављање мреже насеља (користећи значајну организованост и опремљеност простора код јавних служби 
и услужних делатностии и саобраћајну повезаност насеља); стварање услова за функционално заокруживање 
двеју конурбаних целина код којих је процес настајања у завршној фази; 

6. комплетирање инфраструктурних мрежа (посебно хидротехничке инфраструктуре) у функцији 
успостављања мреже насеља и бољег функционог повезивања планског подручја са окружењем (обезбеђење 
доступности садржајима); 

7. посебна и потпуна заштита изворишта водоснабдевања - акумулације "Бован" (успостављањем 
система нових акумулација ради очувања квантитета и поправљања квалитета воде акумулације "Бован"; 
успостављањем зона заштите; уклањањем недозвољених садржаја из уже зоне заштите; санитацијом насеља); 

8.  заштита природних и културних вредности (истраживањем целог подручја и стављањем под 
заштиту проглашењем и уписом у регистар, према закључцима истраживања); 

9. релативизација супротних интереса (интереса локалне заједнице да користи без ограничења 
туристичке мотиве и природне ресурсе и интереса шире друштвене средине за водоснабдевањем, које намеће 
рестриктивно коришћење и понашање);  

10. успостављање система контроле и управљања подручјем (успостављањем мониторинга 
животне средине; израдом катастра загађивача); 

11. подизање нових шума и заштита шума ради очувања земљишта од ерозије како би се очувала 
изворишта воде и амбијент; 

12. укључење климатских промена као фактора одрживог развоја и животне средине у развој свих 
сектора рањивих на климатске промене (пољопривреда, водопривреда, шумарство, енергетика, туризам, здравље); 

13. стварање услова за увођење актуелних обновљивих извора енергије за које подручје има 
потенцијала (енергија ветра, биомаса и тд).  

3.  ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Планерски приступ и основно опредељење у погледу укупног развоја планског подручја је 

остварење визије просторног развоја општине Сокобања и достизање нивоа и значаја сагледаних у 
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националним и међународним оквирима кроз коришћење компаративних предности подручја и демографску 
обнову, чему просторни развој треба да допринесе на следећи начин:  

- Уклапањем у републички концепт социјалне кохерентности (центар општине, Сокобања, 
развијаће функције петог нивоа у националном систему насеља и првог нивоа у локалном; подстиче се 
изоштравање постојеће функционалне диференцијације центара другог нивоа и омогућава развој примарних насеља). 

- Омогућавањем еколошке повезаности, уређености и одрживости, путем предлога површина за 
основне намене простора  и за остварење основног правца развоја као и за укупну заштиту. Главна мисао је 
приоритетна заштита пољопривредног земљишта и очување његовог биодиверзитета за производњу хране 
(првенствено здраве), планско санирање еродираног земљишта, заштита воде од загађења и неадекватног 
коришћења, утврђивање грађевинских подручја насељених места, ангажовање алтернативних извора енергије 
(потенцијалне локације ветрогенератора на Ртњу, обезбеђење биомасе), контролисано и одрживо коришћење 
минералних енергетских сировина (мрки угаљ у руднику "Соко"). Уређењем и заштитом планског подручја 
омогућиће се туристичка привлачност природних система Ртањ-Буковик, Озрен-Девица и сокобањска котлина. 

- Одрживим ангажовањем територијалних потенцијала у сврху постизања социјалне 
кохерентности, еколошке одрживости и националне (а даље и међународне) конкурентности подручја. За 
просторни развој користиће се погодности положаја подручја између 2 крака инфраструктурног коридора - 
према Бугарској и Македонији, могућности одрживог коришћења природних система Ртањ и и Озрен за развој 
туризма и коришћење шумског и водног ресурса, као потенцијала самог планског подручја. Планска решења 
треба да помогну идентификовању репера локалног идентитета.  

- Омогућавањем стварања концептуалног оквира за коришћење простроних потенцијала 
Општине интегрисањем планских решења у развојна решења Републике увођењем система управљања 
просторним развојем и приоритетном заштитом јавних простора. 

- Омогућавање институционалне одговорности за просторни развој Општине, стварањем основа 
за укључење у општу информациону основу о подацима у простору и информација од интереса за просторни 
развој, за развијање сервисних функција Општине за дефинисање инструмената за спровођење планских 
докумената и инструмената за усмеравање активности грађења и уређења простора и за институционализовање 
форми партнерства јавног и приватног сектора. 

4.  КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
Апсолутни приоритети развоја планског подручја су: 
- демографска ревитализација подручја, 
- заштита укупног простора (кроз заштиту свих чиниоца животне средине, првенствено вода) 

као оквира мултифункционалног развоја планског подручја. 
Дефинисана су три основна правца будућег развоја планског подручја - Општине:  
- водопривреда – први правац развоја, 
- туризам други правац развоја и  
- пољопривреда - трећи правац. 

4.  КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА 
- Концепција демографског развоја подразумева смањивање и заустављање негативних 

демографских токова, првенствено неповољне старосне и образовне структуре становништва, као и негативне 
стопе миграција село-град. Усвојена варијанта пројекције становништва подразумева 15894 становника 2030. 
године (тј. 17328 становника на крају првог имплементационог периода-2015. године). 

- Концепција просторног развоја насеља и општинске мреже насеља, на основу обавеза из 
ППППН "Бован" (потврђених провером стања и усвојеним циљевима развоја) и са становишта функционалне 
категоризације подразумева два нивоа центара:  1) на првом нивоу је, као седиште општине, Сокобања; 2) на 
другом нивоу су центри заједнице села: Јошаница, Читлук, Трубаревац и Мужинац.  

- Мреже јавних служби примерене будућем социо-економском развоју  (зависно од положаја 
насеља у мрежи насеља) подразумевају коришћење свих постојећих објеката и комплекса и изградњу 
недостајућих у насељима која се развијау, за предшколско образовање, основно образовање, социјалну 
заштиту (за трајни смештај остарелих лица као и дневну бригу о њима), за примарну здравствену заштиту и 
специјализоване видове здравствене заштите и стационарно-лечилишне услуге (у Сокобањи, Бањи 
Јошаници и на Озрену), за активности у области културе и за делатност физичке културе. 

- Развој привреде одвијаће се кроз развој носећих грана: водопривреде, пољопривреде и 
шумарства. Мала и средња предузећа ће бити важан облик организовања.  

- Пољопривреда и прехрамбена индустрија (агрокомплекс) и туризам су сагледани као 
основни правци развоја, на којима се заснива промена привредне структуре и делимично демографска 
ревитализација подручја. Развој агрокомплекса подразумева производњу и прераду здраве хране 
модернизацију постојећих употребљивих и изградњу нових прерађивачких капацитета. 

- Развој туризма, као привредне гране која је на овом подручју са дугом и успешном традицијом 
сагледан је и као развојни ресурс у националним оквирима. Ослањаће се на природне услове, лековите 
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факторе, постојећу туристичку и угоститељску инфраструктуру, а значајан је за демографску ревитализацију 
подручја. Концепција развоја туризма подразумева даљи развој формираних видова (лечилишни и 
здравствено-рекреативни, рурални, викенд-туризам) и успостављање нових (заснованих на коришћењу 
постојеће и будућих акумулација), уз ослањање на регионалну, националну и трансграничну сарадњу 
(организовани транзитни туризам и излетнички туризам).  

Угоститељство је  допунска грана, а у функцији туризма су и постојећи спортско-рекреативни 
садржаји (концентрисани у Сокобањи). 

- Саобраћајну мрежу Општине чине државни путеви II реда бр.121 (Алексинац-Сокобања-
Књажевац), бр.120 (Бољевац-Сокобања-Ниш) и бр.121а. Неповољно пружање државног пута II реда бр.121 
обалом акумулације "Бован" и кроз најужи центар Сокобање, сматра се привременим, јер је ППППН "Бован" 
предвидео дислокацију из зоне непосредне заштите акумулације као и изградњу заобилазнице око Сокобање. 

-  Водопривредна инфраструктура на подручју општине Сокобања је недовољна, неравномерно 
изграђена, делимично дотрајала и застарела. Само насеље Сокобања има изграђене јавне системе за водовод и 
канализацију. Концепција коришћења вода првенствено подразумева функционисање Моравичког подсистема 
(у саставу Доње-јужноморавског регионалног система), који треба да обезбеди воде највишег квалитета 
намењених за снабдевање водом највишег квалитета намењених за водоснабдевање ослањајући се на  изграђену 
вишенаменску акумулацију "Бован, обезбеђење воде за повећање степена изравнања вода у акумулацији 
"Бован" изградњом нових, мањих акумулација и коришћење воде из водотокова за технолошке потребе.  

Концепција заштите вода заснована је на увођењу зона заштите изворишта површинских и 
подземних вода, потпуној санитацији насеља и изградњиу канализације, оптималном функционисању 
постојећих уређаја за пречишћавање отпадних вода и обезбеђењу пречишћавања насељских отпадних вода.  

 Концепција заштите од вода заснована је на заштиту од поплава, антиерозионом уређењу 
подручја слива акумулације Бован и уклапање водопривредних решења у окружење.  

Концепција даљег развоја електроенергетског система подразумева оптимално решење сигурног, 
квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом потрошача на територији општине Сокобање, 
потребним интервенцијама и активностима. 

У фиксној телефонији, треба остварити сервис "triple play" и надградњу транспортне мреже 
(оптички каблови) на магистралним везама и на регионалним нивоима телекомуникационе мреже и 
повезивање свих нових комутација. У мобилној телефонији треба проширити мрежу базних радиостаница да 
би се квалитетним сигналима покрила целокупна територија општине.  Поштанску мрежу треба проширити 
новим поштама у центрима заједница насеља. 

Концепција топлификације планског подручја не упућује на успостављање централизованог система, 
али подразумева снабдевање подручја природним гасом са постојећег магистралног гасовода МГ-09 "Појате-Ниш".  

Концепција развоја комуналних делатности и обезбеђења простора за њих обухвата: 1) увођење  
управљања отпадом као система за поступање са комуналним отпадом (затварање и санацију постојеће 
депоније уз реку Моравицу и услове функционисања у склопу будуће Регионалне депоније бр. 23-чији је 
центар активности Ниш); управљање опасним отпадом на националном нивоу; третирање инфективног 
медицинског отпада општине Сокобања (на будућем централном месту бр.21-Зајечар и локалном месту бр.26 
-Специјална болница за плућне болести "Озрен" у  Сокобањи); 2) санитарно адекватно опремање (већине) 
гробаља која имају довољну површину до краја планског периода и проширење гробаља у 8 села.   

Општина Сокобања спада у подручја квалитетне животне средине. Концепција очувања и заштите 
подразумева постављање заштите животне средине за оквир целокупног планског развоја и планска решења 
којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја, а увећавају позитивни утицаји.  

У складу са принципима очувања и унапређења природних и споменичних вредности и реткости и 
амбијенталних целина, у туристичку понуду треба увести природна добра и пределе посебних 
карактеристика и створити услове за пуно коришћење културне баштине. 

Концепција развоја планског подручја подразумева рационално газдовање и управљање 
расположивим природним системима (Ртањ и Озрен) и природним ресурсима, у складу са оријентацијом на 
одрживо коришћење, и то: водним ресурсом (концепт развоја водопривреде као првог основног правца 
развоја), природним системима, ресурсом ваздуха, лековитим фактором (концепт развоја туризма као 
другог основног травца развоја), земљиштем (концепт развоја пољопривреде као трећег основног правца 
развоја). Концепција заштите и уређења заснована је на увођењу 3 санитарне зоне заштите (обавеза из 
ППППН "Бован"). Искоришћаваће се минералне сировине (мрки угаљ), а истражити ради коришћења 
обновљиви облици енергије (енергија ветра и биомаса). 

Наставиће се успостављена прекогранична сарадња у оквиру Прекограничног програма Србија- 
Бугарска,  и остварити нове функционалне везе проширивањем сарадње у области развоја туризма, заштите 
животне средине, развоја инфраструктуре, успостављања пословних контаката и развоја тржишта. 

С обзиром на вулнерабилност подручја због коришћења сливног подручја акумулације "Бован" за 
водоснабдевање, и 3 дефинисане  зоне заштите и режима коришћења простора у њима, предлог коришћења и 
основних намена простора подразумева: 1) обнављање запуштених и необрађиваних површина 
пољопривредног земљишта (уз укупну оријентацију ка производњи здраве хране), 2) повећање до 30% 
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површину шума и шумског земљишта (из разлога заштите простора), 3) значајно повећње укупне површине 
водених површина и водног земљишта (због формирања 6 планираних акумулација) и 4) рационално 
повећање грађевинског подручја (значајније само код будућих центара заједница насеља и насеља за која су 
се инвеститори  јавили локалној самоуправи са конкретним предлогом). 

Спровођење плана ће се вршити:  
1) даљом планском разрадом за насеља и зоне за које је разраду предвидео обавеза из Просторни 

план акумулације "Бован" (стечена обавеза из плана вишег реда), али израдом планских докумената који по 
важећем Закону мењају документе предвиђене поменутим планом, тј: а) израдом планова генералне 
регулације за бањска места (Сокобању и Бању Јошаницу), за остале потенцијалне центре заједнице насеља 
(Читлук, Трубаревац и Мужинац), као и за будућа туристичка насеља (Николинац, Блендија, Жучковац); б) 
израдом планова детаљне регулације за 8 планираних акумулација (међу којима за акумулације "Жучковац" и 
"Врмџа" са подбранским спортским центром), за нове објекте и деонице мрежа саобраћајне и техничке 
инфраструктуре и за нова викенд насеља (као неформална насеља). 

2) директно, на основу а) шематских приказа уређења насеља за која није предвиђена даља 
планска разрада и б) планских одредница, односно правила уређења и грађења за подручја за која није 
предвиђена даља планска разрада кроз доношење планског документа ужег подручја.  

Граница грађевинских подручја насеља за која ће се радити детаљна разрада, у Концепту су дате 
оријентационо, тј. као прелиминарне, а прецизно ће се дефинисати  кроз израду конкретног плана регулације. 

Шематски прикази уређења насеља обухватају постојеће грађевинско подручје и предвиђена проширења. 
  

 
 

IIII  ППЛЛААННССККИИ  ДДЕЕОО    

22..11..    ППЛЛААННССККАА  РРЕЕШШЕЕЊЊАА  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ССООККООББААЊЊАА    

2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА  
Критеријум за одређивање намена простора је постизање одрживог коришћења, 

рационалног газдовања и управљања расположивим природним ресурсима.  На основу еколошког 
бонитирања, Просторним планом је дефинисан предлог коришћења простора за основне намене: 
пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, воде и водно земљиште и грађевинско 
земљиште.  

 
2.1.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је смањење површине пољопривредног земљишта за 9, 16%.  
Промене се врше на следећи начин:  
- земљиште виших бонитетних класа задржава примарну намену за пољопривредно; 
-  делови површина под ораницама са плићим слојем земљишта или већ под ерозијом 

преводе се у ливаде, а они који су под пашњацима и ливадама-у шуме; 
 - плитке и еродибилне оранице VI бонитетне класе и нископродуктивни пашњаци VI и VII 

бонитетне класе се пошумљавају; 
- код дела ниско продуктивних и ерозијом деградираних ливада и пашњака, мелиорацијом 

ће се омогућити поправљање пољопривредног производног потенцијала; 
- због формирања нових и заштите свих акумулација  на подручју Просторног плана, део 

пољопривредног земљишта превешће се у водно земљиште или у намене које су по Закону о водама 
допуштене у ужој зони заштите акумулација. 

Пољопривредно земљиште је претежно у котлинском делу подручја (око речних токова), а  
најзначајнији је удео ораница и ливада. 

 
2.1.1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је повећање површине шума и шумског земљишта за 11,05%  превођењем у 
шумско део неплодног земљишта (голети), деградирано и неквалитетно пољопривредно земљиште,. 
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деградирано ерозивно земљиште, земљиште обрасло ниским и неквалитетним растињем, земљиште 
нижих бонитетних класа и на већим нагибима, у зонама уже зоне заштите водоакумулација, као и 
формирањем заштитних шумских појасева око саобраћајница, насеља, радних и производних зона.   

Шуме и шумско земљиште ће имати привредну и заштитну улогу (1.пре свега 
водозаштитну - у зони акумулација намењених водоснабдевању и 2.антиерозивну). 

Шуме у ужој зони заштите водоакумулација, као и све са антиерозионом улогом, добиће 
примарну функцију заштитних шума I степена.  

Шуме у широј зони заштите добиће функцију заштитних шума II степена. Заштитне шуме 
II степена имаће и привредну функцију.  

Ради коришћења постојећег природног потенцијала за развој туризма, предвиђено 
ограђивање простора за ловишта и организовање узгајалишта на планском подручју (као делова 
регистрованих ловишта).  

Шуме су претежно су на ободу Општине, на падинама Ртња, Буковика, Девице и Озрена, 
те представљају значајан заштитни (санитарни и естетско – визуелни) оквир простора Општине. 
 
2.1.1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је повећање (за  0,53% ради формирања 8 нових акумулација), површине под 
водама и водним земљиштем. 

 Воде и водно земљиште обухватају: 
-  водно земљиште са водотоковима на обухваћеном делу                                                                                                                                                     

(а обухваћен је скоро цео слив), са акумулацијом "Бован" и са 7 планираних, нових акумулација 
(осим Бовна, само ће Рујиште и малим делом Левовик, залазити у територије других општина);  

-  водно земљиште са водотоковима на обухваћеном делу слива Топоничке реке 
(обухваћен је мали део), и са једном планираном, новом акумулацијом.  

Развој система акумулација треба обезбедити, између осталог, и успостављањем зона и 
режима заштите. 

На водном ресурсу заснован је концепт развоја водопривреде као првог основног правца 
развоја.  

Водно земљиште, на планском подручју, бухвата земљиште на коме стално или повремено 
има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се 
одражавају на акватични и приобални екосистем. 

Водно земљиште текућих вода подразумева корито за велику воду и приобално земљиште 
(појас земљишта ширине до 10м непосредно уз корито за велику воду водотока који служи 
одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се 
односе на управљање водама). Код језера и акумулација водно земљиште обухвата површину до 
уреза највишег могућег нивоа, увећаног за појас од најмање 20m око читавог обима тада достигнуте 
највеће акваторије.  

Водно земљиште обухвата и напуштена корита и пешчане и шљунчане спрудове, које вода 
повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих вода, 
експлоатације минералних сировина и слично). 
 
2.1.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Предвиђено је повећање површине за 6,29%. 
Као грађевинско земљиште приказано је грађевинско земљиште у грађевинским 

подручјима насеља и оно грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља које је 
сагледиво и мериво на нивоу Просторног плана (државни путеви и општински путеви).  

Грађевинско земљиште у грађевинским подручјима насеља претежно је распоређено око 
саобраћајница. 
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2.1.1.4. БИЛАНС ПОВРШИНА 
(Реферална карта бр. 1: Намена простора) 

 
     Биланс површина планираних основних намена  Табела  1.  

Пољопривредно 
земљиште    

Шуме и шумско 
земљиште  

Грађевинско 
земљиште  

Водно и остало 
земљиште   Укупнo 

Подручје 
km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Општина 
Сокобања 238,87 45,50 233,63 44,50 33,02 6,29 19,48 3,71 525,00 100 

 

Напомена: Могућа су одступања јер су бројчане вредности у табели срачунате на основу рефералних карата 
(тј. приказа на топографским картама).  

 

2.1.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ  
ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА  
Концепција развоја планског подручја подразумева социо-економски и просторни развој у 

условима одрживог располагања природним ресурсима (тј. њиховог уређења и коришћења под 
прописаним условима заштите). Просторним планом, простор је опредељен за оптимално 
искоришћавање за потребе људи (у погледу намене, функција, нових садржаја и њихове 
заступљености) укупног простора и свих природних система и ресурса, уз трајну очуваност 
позитивних еколошких фактора простора.  
 
2.1.2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ  

Природни системи Ртањ и Озрен штите се, уређују и користе у складу са одредницама 
ППР Србије и Закона о заштити природе, као и условима надлежног Завода за заштиту природе 
Србије. Користиће се за туристичке и едукативне намене у условима одрживог развоја. У ту сврху, 
планским решењима се простор чини саобраћајно доступним, опремљеним потребном комуналном 
и туристичком инфраструктуром и адекватним садржајима.  

Основним правилима коришћења, уређења, заштите и развоја природних система, 
организација и лоцирање свих мрежа и објеката инфраструктуре и супраструктуре усаглашавају са 
зонама заштите. 
 
2.1.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Пољопривредно земљиште се, као ресурс, користи за пољопривредну производњу, која је 
трећи основни правац развоја планског подручја.  

Просторни развој пољопривредног ресурса подразумева квалитативне промене (које ће 
узроковати и квантитативне) у коришћењу и заштити пољопривредног земљишта. Планска заштита 
пољопривредног ресурса извршена је утврђивањем површина намењених пољопривредној 
производњи према процени могућности обнављања запуштених и необрађиваних површина и 
могућности унапређења применом развојних програма (оријентација ка производњи здраве хране). 
С обзиром да је општина Сокобања проглашена за "еколошку општину", планским решењима се 
просторна опредељења врше уз поштовање заштите као оквира укупног развоја, што ће омогућити 
пласирање пољопривредне производње као еколошке.  
 
2.1.2.3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Шуме и шумско земљиште као ресурс се штите планским газдовањем и управљањем. 
Планским решењима, осим развоја и заштите овог ресурса, утврђени су и услови и мере његовог 
уређења и коришћења за заштиту других ресурса: 

Код заштитних шума I степена (шуме у ужој зони заштите водоакумулација) ради њихове 
превентивне заштитевршиће се само санитарне  сече. 
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Код заштитних шума II степена (шуме у широј зони заштите, које имају и привредну 
функцију), газдовање подразумева природну обнову, очување и заштиту; заштиту и негу састојина 
високог узгојног облика; заштиту и негу шумских култура захватима осветљавања и проредама; 
реконструкцију високих разређених састојина; негу очуваних изданачких шума проредама 33% до 
66% од прираста; мелиорацију изданачких шума, уношење четинарских врста (бора) на деградирана 
станишта. 

Ловишта и ареали лековитог биља штитиће се контролисаном, одрживом експлоатацијом. 
 

2.1.2.4. ВОДЕ 
Подручје слива реке Моравице карактерише релативно густа и добро развијена 

хидрографска мрежа. Водни ресурс чини цео скоро цео слив постојеће акумулације "Бован" са 
делом акумулације "Бован"  и мали део слива Топоничке реке. На водном ресурсу заснован је 
концепт развоја водопривреде, као првог основног правца развоја. 

Постојећа акумулација "Бован" на реци Моравици намењена је водоснабдевању за 
снабдевање водом Алексинца и насеља у општини Алексинац, Ражња и насеља у општини Ражањ, 
Соко Бање и насеља у општини Соко Бања, као и насеља Плана и Лебина у општини Параћин и 
насеља Росица у граду Крушевцу, за ублажавање поплавног таласа, спречавање проноса и 
продукције наноса и оплемењивање малих вода (а могуће намене су и: наводњавање, спорт, риболов 
и рекреација, производња електричне енергије).   

Захваљујући водном потенцијалу подручја, предвиђа се формирање 8 нових акумулација 
(од којих је седам акумулација на сливном подручју акумулације Бован, а једна акумулација на 
сливном подручју Топоничке реке), које би својим укупним функцијама обезбедиле одрживост развоја 
планског подручја.   

И коришћење и заштита водних ресурса, базираће се на успостављању равнотеже између 
расположивог и коришћеног дела водног ресурса, обезбеђењу квалитета подземних и површинских 
вода и заштити од ерозије, бујица и поплава, на целом планском подручју. 

На водотоцима, где се стекну повољни услови у смислу рационалног коришћења водног 
потенцијала и економске исплативости, могу се градити мини-хидроелектране. 

Планска решења обезбеђују да се (у складу са Водопривредном основом Републике 
Србије), коришћењем вода не угрожавају прописани водни режими, здравље људи, биљни и 
животињски свет, природне и културне вредности и добра, рационалне потребе низводних 
корисника, као и да се обезбеди да количине и квалитет вода у водотоковима и подземних вода, а да 
се у домену заштите вода,  обезбеди потпуна заштита квалитета површинских и подземних вода, 
очувањем и унапређењем њиховог квалитета до степена који омогућава њихово коришћење за потребе, 
у погледу квалитета, најзахтевнијих корисника. 

Водни ресурс се штити и увођењем зона и појасева техничке и санитарне заштите око 
изворишта водоснабдевања и утврђивањем  режима коришћења простора у њима. 

 
2.1.2.5. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ  

Коришћења минералних сировина је одрживо, еколошко и безбедно по здравље 
становника и запослених. Вађење мрког угља биће и даље исплатива делатност. Конфликтна 
ситуација у погледу транспортне трасе угља (камионима од рудника "Соко" кроз Сокобању-
општински центар до дестинације прераде), превазиђено је превазићи ће се планираном 
заобилазнице око Сокобање.  

 Експлоатација грађевинских материјала се не подстиче (трошкови ревитализације 
простора би надмашили добит од експлоатације), већ се предвиђа санација и ревитализација 
њихових напуштених налазишта. 

 
2.1.2.6. ЛЕКОВИТИ ФАКТОР 

Лековити фактор, као природни ресурс планског подручја, представља основ постојећег 
туризма, али је сагледан и код просторних решења за даљи развој здравственог и добрим делом и 
рекреативног туризма Сокобање, Бање Јошанице и планине Озрен, самим тим и целе Општине. 
Значајан је и за укупну националну здравствено-туристичку понуду.  
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Одрживо коришћење ресурса лековитог фактора, подразумева поштовање еколошког 
прага и експлоатационог еколошког оптимума балнеолошких потенцијала, чистог ваздуха Сокобање 
и Бање Јошанице и здравог, чистог ваздуха  Озрена (уз сталну проверу гаса радона и јонизације). 
Планска решења омогућавају одрживи развој Сокобање као бање, међународног и националног 
ранга, проглашење Јошанице за бању и њен одрживи развој према рангу који добије, опремање 
простора на Озрену за могућа коришћења лековитог фактора. Флаширање лековите, минералне 
воде, зависи од предвиђених истраживања омогућило би и посредно коришћење лековитог фактора 
на ширем подручју. 

Конфликтну ситуацију може створити неадекватно одлагање санитарног отпада. Решење 
је у прецизном утврђивању и реализацији  простора и услова за његово трајно депоновање. 

 
2.1.2.7. ОБНОВЉИВИ ОБЛИЦИ ЕНЕРГИЈЕ 

Могући обновљиви облици енергије су енергија ветра, биомаса, хидроенергија и 
енергија сунца. 

Будући да су у питању области у којима нема националног искуства, предвиђа се простор 
у коме (према одредницама ППРСрбије) треба истражити могуће локације за ветроелектране (на 
јужним обронцима Ртња и северним Озрена). Као погодне локације ветропаркова, предлажу се три 
истражене на локацијама код насеља Шарбановац, и Церовица.  

Обезбеђење биомасе врши се на укупном простору (допуштено је да буде на земљишту 
свих бонитетних класа). 
  
2.1.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И 

МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
2.1.3.1. СТАНОВНИШТВО 

Пројекција становништва на подручју општине Сокобања израђена је за период 2002-
2030. по основу  тренда из  пописних периода 1948-2002 (извор: Републички завод за статистику 
Србије). Три варијанте пројекција становништва према укупном броју становника  и  променама у 
периодима 1948-2002, 1961-2002  и 1991-2002, показују да се може очекивати даље демографско 
пражњење руралних подручја на територији Просторног плана (а до 2030.године најзначајније 
очекивано демографско смањење је код насеља: Левовик, Ново Село, Раденковац, Сесалац и 
Церовица). Пораст броја становника може се очекивати једино у насељу Сокобања.  
 
Пројекције становништва општие Сокобања  до 2030. 
по имплементационим периодима Табела  2.  
 

 ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

ГОДИНА 2015 2020 2025 2030 

БРОЈ 
СТАНОВНИКА 17328 16850 16372 15894 

 
Концепција демографског развоја подразумева смањивање и заустављање негативних 

демографских токова, првенствено неповољне старосне и образовне структуре становништва, као и 
негативне стопе миграција село-град. Планска решења томе треба да допринесу стварањем услова за 
рад и веће доходовање као и бољих животних услова, што би, у међусобном узрочно-последичном 
односу, довело до смањивања миграција село-град и задржавања младог становништва (посебно у 
сеоским подручјима), перманентног смањивања незапослености, а затим и одржавања позитивног 
природног прираштаја и интереса становништва за подизање образовне структуре и  смањење броја 
неписмених. 
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2.1.3.2. ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА  И  
 ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА  

Републичком концепцијом развоја мрежа и функција центара, Сокобања је усмерена на 
развој насеља са функцијама центра петог нивоа у Републици и првог нивоа у Општини. Јошаница 
ће проглашењем за бању изгубити рурални карактер.  Са таквом перспективом, бање ће имати јачи 
урбани развој од досадашњег. Остала насеља са територије Општине наставиће развој као рурална.  

Са становишта функционалне категоризације, а на основу утврђеног стања и усвојених 
циљева развоја, развој насеља и општинске мреже насеља подразумева три хијерархијска нивоа са 
два нивоа центара  (Реферална карта бр. 2: "Мрежа насеља и инфраструктурни системи"): 

1. Седиште Општине – насеље Сокобања је центар првог нивоа (истовремено и први 
хијерархијски ниво насеља). Опремљена је инфраструктурним системима градског типа и објектима 
јавних служби, администрације и управе, снабдевања, угоститељства и туризма, прерађивачких 
капацитета индустријског карактера, спорта и рекреације.  

 2. Центри заједнице села су центри другог нивоа (тј. други хијерархијски ниво насеља).  
То су насеља Јошаница, Читлук, Трубаревац и Мужинац. Опремљена су комуналном 
инфраструктуром и мрежом објеката јавних служби и снабдевања, улози и значају у заједници села 
чији су центар и према својој демографској величини. Јасну специјализацију ће имати Јошаница 
(оријентација на развој туризма и Читлук на (оријентација производњу угља). Просторни развој 
Читлука зависи од положаја и ширења копова.  

Остала насеља на подручју Општине (трећи хијерархијски ниво насеља) због демографске 
величине и урбанизације, неће имати ни у будућности елементе централитета. Имаће уређену 
комуналну инфраструктуру и редуковану мрежу објеката услуга и снабдевања. 

Јошаници директно гравитирају насеља Врмџа и Жучковац, Читлуку - Богдинац, Сеселац, 
Милушинац, Врело, Левовик и Церовица, Трубаревцу - Врбовац и Рујевица, а Мужинцу - 
Трговиште и Шарбановац. Остала примарна насеља са територије Општине директно гравитирају 
Сокобањи.  

Функционална и рационална хијерархијска структура насеља ће се побољшати 
просторном и економско – социјалном санацијом насеља. Привредни развој насеља одвијаће се 
према развојним потенцијалима, са оријентацијом на дефинисане правце развоја: водопривреду, 
туризам, пољопривреду и прерађивачку индустрију која не загађује животну средину. 

Функционално повезивање општинског центра са центрима заједница села и свих центара 
са осталим сеоским насељима која опслужују, остварује се преко мрежа јавних служби и 
комуналних делатности. Између свих насеља остварују се саобраћајне и друге инфраструктурне 
везе. 

Планирани просторни развој подразумева стварање услова за успоравање пражњења до 
спречавања гашења насеља а затим и за њихову ревитализацију и демографску обнову (као коначног 
циља) оних насеља која према демографској пројекцији немају будућност. За младо становништво 
то значи обезбеђење просторних услова за виши стандард становања, јавног живота и рада (преко 
инфраструктурних решења, површина за јавне намене, ...).  

Предвиђено је гашење засеока у КО Читлук и КО Рујиште. У току коришћења (до 
гашења) допуштено је одржавање грађевинског фонда према захтеву корисника и процени ресорних 
општинских служби. 

 
2.1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ  

Развој мреже јавних служби ће се у планском периоду одвијати у зависности од положаја 
појединог насеља у мрежи насеља, а користе се углавном постојећи објекти и комплекси.  

У већини насеља, осим класичног вида предшколског образовања, треба предвидети, због 
малог броја корисника и увођење одговарајућих форми организације (мобилних дечјих установа). 

Мрежу основних школа чиниће две потпуне основне школе у Сокобањи и подручне 
школе у центрима заједница села, уз специјализовани превоз.        

Примарна здравствена заштита биће организована у општинском  центру, у оквиру дома 
здравља и у центрима заједница села, у амбулантама. Специјализовани видови здравствене заштите 
и стационарно-лечилишне услуге, и даље ће бити обезбеђене у Сокобањи, Бањи Јошаници и на 
Озрену. 
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За социјалну заштиту у планском периоду у Сокобањи треба предвидети изградњу једне 
установе за смештај остарелих лица, капацитета 100 до 120 корисника, а у центрима насеља 
организовање различитих видова заједничког становања старих људи и клубова за старе.  

И даље ће се користити постојећи објекти културе, који се претежно налазе у 
општинском центру, а доступни су и сеоском становништву. Свих 10 постојећих објеката домова 
културе у селима је у лошем грађевинском стању и  нефункционално.  

Делатност физичке културе ће се најмасовније одвијати у делу школске популације, у 
оквиру школских просторија и терена. У општинском центру постоје клубови разних спортова, који 
обухватају укупну омладину са територије Општине.  
 
2.1.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

(Реферална карта бр. 1: "Намена простора") 
Развој привреде општине Сокобања базираће се на природним и створеним 

потенцијалима. Пољопривреда и прехрамбена индустрија (агрокомплекс) и туризам су сагледани 
као основни правци развоја на којима се заснивају успех привредне валоризације компаративних 
предности планског подручја и жељена промена привредне структуре (пољопривреда и 
агрокомплекс су трећи, а туризам је други правац развоја). Ово је и претпоставка демографске 
ревитализације подручја.  

Концепција просторног развоја обухвата и секундарне делатности - индустрију, 
рударство, грађевинарство, производно занатство (због изграђених капацитета) и развој терцијарних 
делатности - трговине, саобраћаја, услуга (као резултат развоја туризма и пораста животног 
стандарда становништва). 

Планска решења привредног развоја (заснована на постојећим природним и створеним 
ресурсима, традицији и развојним програмима за које обезбеђују просторне услове) утврђују и 
забране изградње неких капацитета и забране ових делатности на неким локацијама (у складу са 
посебним третманом сливног подручја акумулације Бован и тд). 

Развој индустрије одвијаће се првенствено кроз агрокомплекс. У развоју индустрије 
примениће се економски аспект (приоритетна изградња малих погона различитог степена 
финализације, тржишно оријентисаних) и еколошки аспект (селекција делатности и технолошких 
решења ради заштите природних ресурса, посебно водотокова и акумулације "Бован"), уз принцип 
равномерног развоја подручја. Развој постојећих индустријских капацитета, посебно рудника мрког 
угља "Соко", подразумева повећање производње и повећање сигурности радног процеса, запослених 
и животне средине. Треба форсирати мале индустријске погоне, претежно радно-интензивне, уз 
њихову просторну дисперзију унутар руралног подручја. 

Развој агрокомплекса подразумева производњу и прераду здраве хране-посебно 
производа сточарства и воћарства, бобичастог воћа, печурки, зачинског и лековитог биља, изградњу 
рибњака, модернизацију постојећих употребљивих прерађивачких капацитета и изградњу нових 
прерађивачких капацитета. 

Развој грађевинарства у планском периоду треба да прати предвиђени општи привредни 
раст. Развој већих предузећа подразумева модернизацију укупног пословања. Постоји и потреба за 
отварањем малих предузећа и занатских радњи специјализованих за обнову и ревитализацију 
објеката и занатске радове у грађевинарству. 

Развој трговине зависиће од укупног привредног развоја (посебно туризма) и пораста 
животног стандарда. Трговине на велико снабдеваће локалне малопродајне мреже, а имаће и  
посредничку улогу у снабдевању локалне привреде (пољопривреде пре осталих) репроматеријалом 
и производима са овог подручја.  

Развој туризма, као привредне гране са дугом и успешном традицијом на овом подручју, 
а истовремено  сагледане у националним оквирима као развојни ресурс и развој угоститељства као 
допунске гране, ослањаће се на природне услове, лековите факторе, постојећу туристичку и 
угоститељску инфраструктуру, а значајан је за демографску ревитализацију подручја. 

Развој делатности саобраћаја, која је комплементарна са туризмом, треба да има високо 
учешће у остваривању народног дохотка општине Сокобања. Концепција развоја подразумева 
оспособљавање локалних предузећа за ефикасан и удобан превоз путника у међумесном и локалном 
саобраћају. 
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Развој мале привреде зависи од укупног будућег привредног развоја (нарочито у сектору 
туризма) и од пораста животног стандарда, а односи се на различите делатности које се ослањају на 
локалне природне ресурсе и радну  снагу из сеоских домаћинстава. 

Мала и средња предузећа ће бити важан облик организовања фирми и од значаја за 
развој, конкурентност и запошљавање (нарочито у пољопривреди и агроиндустрији, туризму, 
транспорту, трговини и сектору услуга). Концепт развоја малих и средњих предузећа обухвата 
успостављање и развој партнерства између јавног и приватног сектора (формирање и јачање 
различитих удружења и кластера). 

 

2.1.5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ 
ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
Планска решења у области туризма (Реферална карта бр. 3: "Туризам и заштита 

простора") заснована су на оцени туристичких потенцијала и режимима коришћења простора 
прописаним по зонама заштите у оквиру ППППН "Бован".  Сви видови туризма засновани су на еко-
потенцијалу (ободне планине, шумско окружење, акумулације, села, бање)  општине проглашене за 
еколошку и погодне, осим за лечилишне, и за образовне, научно-истраживачке, рекреативн 
функције. 

Планом се обезбеђују просторни услови за развој следећих видова туризма: 
 1. Лечилишни и здравствено-рекреативни туризам - у Сокобањи и Бањи Јошаници 

развијаће се балнеолошке функције и коришћење природног лековитог фактора - здравог, чистог 
ваздуха. Развој функција омогућиће предвиђено повећање смештајних капацитета у Сокобањи за 
око 25% и значајно повећање у Бањи Јошаници (у складу са важећом планском регулативом, 
донетим ресорним националним и локалним стратегијама развоја и посебним програмима развоја 
туризма). Бањски туризам подразумева класичне аспекте (здравствени одморишно-боравишни, 
излетнички, спортско-рекреативни), али и савремене (културни, конгресни, забавни). Просторне 
услове за развој туристичких функција разрадиће предвиђени регулациони планови.  

2. Рурални туризам - у селима Николинац, Блендија Врмџа, Мужинац и Раденковац (у 
којима су  констатоване погодности), као допунска активност сеоског становништва. Овај вид 
туризма тек треба озбиљно успоставити. Погодности пружају и спортско рекреациони центри, 
предвиђени у Јошаници и Трубаревцу (поред постојећег центра у Сокобањи). 

Посебан бољитак представља предвиђена трансформација сеоског у етно-туризам 
(унапређењем постојећих и развојем нових облика туризма) у селима Врмџа и Трубаревац. 

3. Аква-туризам – заснован на одрживом коришћењу акумулација. За туризам су погодна 
будућа акумулациона језера "Николинац", "Блендија", "Врмџа", "Жучковац" и "Божурина" (која 
немају примарну улогу водоснабдевања, а код свих су могуће намене: рекреација, спорт и риболов), 
под условима њиховог одрживог развоја. (Акумулација "Бован" укључиће се у туристичке 
активности посредно,  формирањем аквапаркова у подбранском делу. Аква паркови су предвиђени и 
код акумулација "Блендија" и "Врмџа"). 

 4. Организовани транзитни туризам - који тек треба успоставити уз ослањање на 
капацитете претходних видова. На правцу државног пута II реда бр. 120, између Сокобање и Ниша, 
може се обезбедити туристички изузетно атрактивна кружна веза, дужине око 100 km.  Регионални 
правци  ка Књажевцу и  Бољевцу (тј. Зајечару) са везама ка коридору Х и Ђердапу, пружају идеалне 
услове за активирање туристичких потенцијала тог подручја. 

5. Излетнички туризам - целодневнe и полудневнe посета излетничким пунктовима на 
подручју Просторног плана и у окружењу (пешачке, излетничке, планинарске и ловачке туре, 
сафари и фото-сафари излети, излети на коњима, циљани излети због осматрања птица, или 
организовани изласци у чисту природу). Већ опремљени пунктови су Лептерија, Колуновица, 
Озренске ливаде, Водопади Рипаљка и тд.  

6. Викенд-туризам - повремени боравак у наменски грађеним кућама житеља урбаних 
насеља ближег и ширег окружења. Процењује се да ће и даље пожељни простори бити у бањама и у 
околини постојеће и планираних акумулација.  

Ради остварења овог вида туризма, а у складу са режимима санитарне заштите 
прописаним у ППППН "Бован", насеља за повремени боравак, плански реализована, заокружују се, 
викенд насеља уз акум улацију Бован се санирају према одредницама ППППН "Бован" и стварају се 
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просторни услови за формирање нових викенд насеља (реферална карта бр. 3: "Туризам и заштита 
простора").    

 
 

2.1.6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 
ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА  

2.1.6.1. САОБРАЋАЈ 
Планска саобраћајна решења заснована су на стратегији развоја саобраћаја утврђеној у 

ППР Србије, на саобраћајно-економским критеријумима и на усклађености са развојем осталих 
система. 

Планско подручје је у зони утицаја инфраструктурног коридора 10 и европских путева    
Е-761 и Е-763. Резервацијом простора за потенцијалне  коридоре аутопутева Е-763 и Е-761 на 
правцу Ђердап II - Зајечар - Ниш и на правцу Зајечар - Параћин обезбедиће се везе са општином 
Сокобања преко простора општине Алексинац. 

Планска решења су заснована на предвиђеном степену моторизације од 320 
Ра/1000становника у 2030. години, очекиваном степену мобилности од 2,65 путовања на 
дан/становнику (37.300 путовања дневно) и уделу пешачких путовања од 40-60% (15.500-23.000 
путовања дневно). Подизањем нивоа и модернизацијом свих државних и општинских путева на 
планском подручју, регионална и локална саобраћајна мрежа ће се довести до нивоа да проценат 
севремених путева износи 100%.  

Планска решења побољшавају приступачност свих насеља планског подручја а 
првенствено постојећих и потенцијалних туристичких дестинација. 

За задовољење сагледаних потреба развоја путне мреже, предлаже се изградња и 
модернизација државног пута II реда бр. 121а од Појата до пута бр. 121, а предвиђа се: 

- изградња државног пута II реда број 121а на новој траси ван насеља Јошаница и Жучковац 
до граница Просторно плана од км0+860 до км11+300; 

 - реконструкција и измештање дела државног пута II реда бр. 121 на деоници између села 
Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује заштиту језера од негативних утицаја саобраћаја од 
границе Плана на стационажи км46+640 до чвора 0497 на стационажи 52+824. Деоница државног 
пута II реда бр. 121 која се напушта, мења намену у сервисну; 

- измештање  државног пута II реда број 121 и изградња обилазнице северно од Сокобање од 
стационаже км55+983 до стационаже 61+774, чиме ће сав транзитни саобраћај, а посебно теретни,  
бити измештен ван насеља;   

-  измештање државног пута  II реда број 120 који пролази кроз Сокобању на нову трасу 
западно од насеља, на деоници од болнице за плућне болести до денивелисаног укрштаја са 
државним путем  II реда број 121; 

- реконструкција и даља изградња државног пута II реда број 120 од села Језеро на 
стационажи км39+246 до границе града Ниша, чиме ће се омогућити боље повезивање Сокобање 
Нишом и даље са европским путевима Е-80 и Е-761; 

 

Мрежа општинских путева је од великог значаја с обзиром да се преко ових путева насеља 
повезују међусобно и са државним путевима. Ови путеви су у директој вези са  мрежом насеља и 
размештајем туристичких центара. 

Планирана локална путна мрежа задржава трасе постојећих општинских путева уз доградњу 
нових путева. Уз планиране деонице које предвиђа ППППН "Бован", планирају се нове деонице 
општинских путева на следећим правцима: 

- Читлук-Милушинац 
- државни пута II реда бр. 121-Дуго Поље-Врело 
- Бели поток-општински пут бр. 4 
- општински пут број 9-државни пута II реда бр. 120 
- државни пута II реда бр. 120-Врмџа и његова веза са селима Шарбановац и Мужинац 
- обилазни пут око Врмџанског (ледничког) језера. 
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На планском подручју које је атрактивна туристичка дестинација планира се изградња и 
обележавање пешачких стаза око језера и на падинама Озрена и Ртња ради развоја излетничког 
туризма. 

Повезивање шире туристичке зоне недоступне са путне мреже, погодне за излетнички и 
рекреативни туризам планирано је постављањем кабинско-гондолске жичаре на правцу Сокобања-
Озрен и Врело Моравице-Стојин Врх - ППППН "Бован". 

 
 

2.1.6.2. ВОДОПРИВРЕДНИ  СИСТЕМИ  И  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Концепција дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре односи се на остварење 
базних поставки зa коришћење вода, заштиту вода и заштиту од вода. 

 
1.  СИСТЕМ   АКУМУЛАЦИЈА 
Активна заштита од вода на основу ПППН ''Бован'', предвиђа се изградњом 

вишенаменских акумулација на подручју општине Сокобања.. 
 

Планиране акумулације Табела  3.  

Назив 
планиране 
акумулације 

Река Кота 
максималног 
успора 
(mnm) 

Површина 
акумулације 

(ha) 

Бруто 
запремина 
акумулације 

(m3) 

Намена 
акумулације 

(*) 

''Трубаревац'' Мратиња 325,50 26,9 5,94 x 106 У, О, Н, В 
''Жучковац'' Јошаничка река 340,00 55,0 2,75 x 106 Н, Р 
''Врмџа'' Врмџанска река 379,40 36,0 4,40 x 106 Н, Р 
''Николинац'' Лозанска река 524,50 20,08 2,60 x 106 Н, Р 
''Рујиште 1'' Сесалска река 521,50 77,0 8,00 x 106 В 
''Блендија'' Аџица 401,40 11,9 1,0 x 106 Н, Р 
''Левовик'' Тисовик 518,00 40,2 8,00 x 106 В 
''Главчина'' Ждрело 630,00  3,72 x 106 Н, О, Р 

 

(*) Основна намена акумулације: У (посредно увећање корисне запремине акумулације "Бован"); О 
(оплемењивање малих вода); Н (наводњавање пољопривредних површина); В (водоснабдевање насеља у 
општини Сокобања); Р (рекреација, спорт и риболов). 

 
2.  ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
Према плановима за развој система водоснабдевања на територији Републике, подручје 

општине Сокобања због квалитета и квантитета водног ресурса сагледано је као значајно за 
водоснабдевање ширег подручја и укључено у Моравички подсистем Доње-јужноморавског 
регионалног система, који се ослања на локална изворишта и акумулацију ''Бован'' на реци 
Моравици. У првој фази, подручје општине Сокобања снабдеваће се са локалних изворишта, пре 
свега са постојећих изворишта Озрен, Врело и Бела Вода, фабричком водом Царина и истражним 
бунаром Лептерија, као и са локалних изворишта у осталим насељима. Из тих разлога неопходно је 
дефинисати и успоставити зоне санитарне заштите око свих изворишта, како би се спречило њихово 
загађивање. Обнова и реконструкција постојеће мреже у циљу смањивања губитака представљаће 
приоритетну активност у овој фази. 

Потребно је обезбеђење простора за изградњу будућих акумулација и простора за 
изградњу водозахватних грађевина са пратећим објектима код акумулација намењених 
водоснабдевању и изградњу других објеката зависно од намене акумулационих простора.  

Постојећи објекти и мреже повезаће се у јединствен систем, а нови објекти градиће се 
тако да се омогући касније прикључење на регионални систем. 

Планска решења 
- Дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојеће акумулације 

''Бован'' као и око постојећих изворишта водоснабдевања; 
- Реконструкција постојеће мреже и објеката за водоснабдевање; 
- Доградња разводне водоводне мреже у свим насељима; 
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- Изградња главног магистралног цевовода од постројења за пречишћавање сирове воде 
"Бресје" до постојећег резервоара "Мало Врело" и планираног резервоара "Велико Врело" у Сокобањи; 

- Изградња резервоара "Велико Врело" у Сокобањи; 
- Изградња прекидних комора; 
- Изградња пумпних станица; 
- Изградња недостајућег резервоарског простора у осталим насељима. 

Недостајући резервоарски простор по насељима (у m3)                                                        Табела  4.  
Бели Поток 160 
Блендија 280 
Богдинац 180 
Врбовац 500 
Врело  
Врмџа 400 
Дуго Поље 520 
Жучковац 430 
Језеро 220 
Јошаница 600 

Левовик 120 
Милушинац 290 
Мужинац 310 
Николинац 220 
Ново Село 50 
Поружница 290 
Раденковац 100 
Ресник 680 
Рујевица 200 
Сесалац 280 

Сокобања 7250 
Трговиште 300 
Трубаревац 400 
Церовица 50 
Читлук 700 
Шарбановац 300 
Општина 
Сокобања 

14.830                                                           

3. КАНАЛИСАЊЕ 
Каналисање отпадних вода са подручја општине Сокобања одвијаће се сепаратним 

системом канализације.  Топографија општине Сокобања је таква да се издвајају два сливна 
подручја: слив реке Моравице коме припада највећи део територије и мањи део слива Топоничке 
реке. Развој каналисања на подручју општине одвијаће се сходно сливним подручјима.  

Потребно је извршити реконструкцију, доградњу и довођење у оптималне радне услове 
постојећег ППОВ у Сокобањи, чија је ефикасност сада незадовољавајућа. Коначно решење третмана 
отпадних вода подразумева дислокацију постројења. Употребљене воде сакупљаће се јединственим 
системима за одговарајуће групе насеља, односно за појединачна насеља и након пречишћавања 
испуштати у најближи водоток. Пре испуштања потребна је изградња ППОВ у већини насеља, 
односно групама насеља. На подручју изворишта, третман комуналних отпадних вода треба извести 
по принципу примарног пречишћавања, а њихово одвођење и испуштање обавити низводно од 
акумулације ("Бован", "Рујиште 1" и "Левовик"). Код насеља, код којих би примена примарног 
пречишћавања била недовољна, предвидети реализацију ППОВ са високим степеном биолошког 
пречишћавања и упуштање у локалне реципијенте (Трубаревац).  

Употребљене воде сакупљаће се јединственим системима за следеће групе насеља: 
Поружница и Ресник са око 1.250 становника; Рујевица, Врбовац и Трубаревац са око 1.500 
становника; Јошаница, Врмџа и Жучковац са око 2.100 становника; Мужинац и Шарбановац са око 
1.000 становника; Трговиште и Бели поток са око 600 становника; Николинац и Блендија се 
прикључују на Сокобањски ППОВ са око 9.200 становника; Сесалац, Милушинац, Читлук, Врело, 
Дуго поље и Богдинац са око 2.500 становника.  

Остала насеља: Левовик, Церовица, Језеро, Ново Село и Раденковац, након изградње 
канализационих система одвођење употребљених вода вршиће у заједничке водонепропусне 
септичке јаме са организованим пражњењем и одвожењем садржаја на за то планиране локације. 
Упојне бунаре и водопропусне јаме треба строго забранити. Индустријске отпадне воде, које садрже 
опасне материје, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. 
Употребљене воде са фарми и домаћинстава која ће се бавити сточарством, прикупљаће се у 
осокама (бетонским јамама) из којих ће се преврело органско ђубре разносити на пољопривредне 
површине. Преливне воде из осока морају се уводити у канализацију. У противном се подвргавају 
пречишћавању. 

 Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би 
се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама 
у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода. 

 

Планска решења 
 -  Доградња постојећег ППОВ у Сокобањи;  
 -  Изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима; 
 -  Изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ; 
 -  Изградња групних постројења за пречишћавање отпадних вода; 
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 -  Изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем и 
одвожењем садржаја на за то планиране локације; 
 -  Изградња секундарне канализационе мреже за атмосферске воде у свим насељима; 
 -  Дуж регионалних путева предвиђа се изградња инфраструктуре и уређаја за 
прикупљање, одвођење и санитарно прихватљив третман загађених атмосферских вода, као и пријем 
отпадних материја у случају акцидената приликом редовног саобраћаја; 
 -  Обавезна заштита квалитета вода увођењем система мерења и осматрања за 
благовремено откривање појаве загађења. 

 
4.   МЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМИ 
Основни предуслов за реализацију мелиорационих система је комасација земљишта, са 

укрупњавањем парцела, јер се савремени системи за наводњавање не могу примењивати у условима 
ситних пољопривредних парцела. Хидротехничке мелиорације треба да буду комплексне, што 
подразумева усклађену реализацију система за одводњавање, наводњавање, уз оптимално 
коришћење агротехничких мера.  

Развој мелиорационих система могућ је у долинама водотокова, пре свега у долини реке 
Моравице као и на подручју новопланираних акумулација. Локације површина погодних за 
наводњавање одредиће се накнадно, зависно од потреба пољопривреде. 

 

Планска решења 
 - Комасација земљишта у за то планираним насељима; 
 - Израда техничке документације; 
 - Изградња мелиорационих система на површинама погодним за наводњавање (у горњем 
и средњем делу слива Моравице) 
 - Изградња планираних акумулација намењених наводњавању (Блендија, Николинац, 
Жучковац и Врмџа са укупном запремином од 11.55x106 m3). Овом количином воде могу да се 
обскрбе пољопривредне површине од око 7000 ha. 

 
5.  ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА 
Радови на уређењу водотока (акт "Активности у одбрани од поплава, руковођење 

одбраном, субјекти спровођења одбране од бујичних поплава") усмераваће се на обезбеђење 
стабилности и функционалности линијских система за заштиту од поплава (насипа). Уређење 
корита треба спроводити тако да буде уклопљено у природни амбијент што подразумева употребу 
природних материјала као што су земља, камен, зелени појасеви вегетације и сл. Заштита од поплава 
насеља и приобаља водотока, као и пољопривредног земљишта треба да буде најмање од 
педесетогодишњих великих вода. На водотоцима, где се стекну повољни услови у смислу 
рационалног коришћења водног потенцијала и економске исплативости, могу се градити  мале 
хидроелектране. Потенцијалне локације за изградњу хидроелектрана су управо евидентирана плавна 
подручја, која се проширењем и преграђивањем корита и уређењем обала могу користити за 
наводњавање и  рекреативне потребе становништва, односно потенцијалних туриста. Заштита од 
вода такође се предвиђа изградњом вишенаменских акумулација на подручју општине Сокобања.  

Битан услов за остваривање укупних позитивних ефеката система за заштиту од поплава и 
уређење водних токова представља и заштита од ерозије и бујичних токова. Са аспекта ерозије 
земљишта, за подручје Плана од значаја је поред претварања нископродуктивних и деградираних 
пољопривредних површина у шумске комплексе и заштита водопривредних објеката од наноса са 
механичког, хемијског и биолошког аспекта, зависно од степена  угрожености и степена 
осетљивости тих објеката на засипање наносом. Сви радови морају се ускладити са прописаним 
нормама које не нарушавају природни амбијент и историјско културне садржаје. То подразумева, 
пре свега, изградњу бујичних преграда за заустављање наноса. 

 

Планска решења 
- Изградња линијских објеката за одбрану од поплава на реци Моравици од 

педесетогодишњих великих вода, кроз следећа насеља и локације: у насељу Сокобања од моста код 
пијаце до акумулације ''Бован'' (више кућа); узводно од Сокобање до Дугог поља (земљиште и пут); 
општински пут бр.10 у Дугом пољу; општински пут бр. 5 до Белог Потока. Остала плавна подручја 
су на следећим локацијама: река Градашница у Сокобањи – бујични ток; Јошаничка река у зони 
Жучковца па ка уливу у реку Моравицу, тј.  државни пут II реда бр.121-а од Жучковца до пута бр. 
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121; Врмџанска река која угрожава и општински пут бр. 4; Сесалска река која угрожава општински 
пут бр.11 на деоници Богдинца и Сесалца; Поружничка река у насељу Поружница.  

- Изградња бујичних преграда за заустављање наноса на свим водотоцима који пролазе 
кроз насеља; 

- Изградња вишенаменских акумулација на подручју општине Сокобања; 
- Изградња малих хидроелектрана. 
 

 
2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА   
 
Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи оптимално 

решење сигурног, квалитетног и економичног снабдевања електричном енергијом потрошача на 
територији општине Сокобање. 

Концепција  развоја електроенергетике заснива се на изградњи у преносним 
капацитетима (напонски ниво 110 kV-далеководи и трафостанице), и изградњи и доградњи 
дистрибутивних водова  и трафостаница 35 kV и 10 kV за сигурније задовољење све већих потреба 
потрошача. 

Оваква концепција развоја електроенергетике условљава : 
- изградњу трафостанице 110/35 kV "Сокобања", грађевински 2 х 31,5 МVA, и са 

уградњом трафоа 2 х 20 МVA,  
- пуштање у рад далековода  110 kV (бр. 1201) ТС 110/35 kV- ТС 35/10 kV "Сокобања", на 

напон од 110 kV , за који је грађен, 
- изградњу далековода 110 kV  "Сокобања" - "Бољевац" - "Зајечар", чиме се врши 

затварање петље 110 kV "Алексинац - Сокобања - Бољевац - Зајечар", 
-  проширење трафостанице 35/10 kV "Сокобања" од 2 х 4 МVA на 2 х 8 МVA, 
- изградња трафостанице 35/10 kV "Сокобања -2" , и њено повезивање кабловским 

водовима у "прстен" са планираном трафостаницом 110/35 kV "Сокобања" и постојећом 
трафостаницом 35/10 kV "Сокобања",  

-  задржавање коридора (могућност реконструкције) далековода ТС "Сокобања" - ТС  
 

2. ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА 
 
На подручјима где је преовладајући систем породичног система градње ниже и средње 

спратности није рационално увођење централног топловодног система развода енергената, те из тих 
разлога се ни за једно насеље на територији општине не планира изградња централизованог  система 
топлификације. 

Подручје општине Сокобања ће се снабдевати гасом са постојећег магистралног гасовода 
МГ - 09 "Појате - Ниш". За снабдевање подручја општине Сокобања природним гасом изградиће се 
гасовод од Алексинца (ГМРС „Алексинац“) до Сокобање. Планира се изградња главне мерно-
регулационе станице  ГМРС "Сокобања", са које ће се гасом снабдевати Сокобања. За снабдевање 
осталих насеља у захвату Плана планирају се још 2 мернорегулационе станице. Из ових 
мернорегулационих станица би се снабдевали гасом потрошачи који гравитирају ка овим 
мернорегулационим станицама преко дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска. 

Подручја општине која су покривена са ове три мернорегулационе станице: 
1. МРС „Сокобања“ покрива подручје Сокобање, Блендије, Николинца и Белог потока. 
2. МРС „Ресник“ покрива подручје насеља Ресник, Поружница, Трубаревац, Врбовац, 

Жучковац, Рујевица, Јошаница, Врмџа, Трговиште, Мужинац и Шарбановац. 
3. МРС „Врело“ покрива подручје насеља Врело, Дуго поље, Богдинац, Сеселац, 

Милушинац, Читлук и Левовик. 
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3.  ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
 
Извршиће се конверзија локалних котларница у Сокобањи  које користе чврсто  или  

течно гориво тако да ће користити природни гас као основни енергент. 
"Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије  ван САП" из 1987. године, 

који су за потребе ЈП ЗЕПС израдили "Енергопројект-Хидроинжињеринг" и Институт "Јарослав 
Черни", на територији  општине Сокобања предвиђена је могућност изградње 14 (четрнаест) малих 
хидроелектрана. 

Коришћење вода слива акумулације "Бован" (слива реке Моравице) има више намена, и 
то водоснабдевање, ублажавање поплавног таласа, спречавање проноса и продукцију наноса, 
оплемењивање малих вода, наводњавање, спорт, риболов, рекреација и производња електричне 
енергије. Поједине локације малих хидроелектрана налазе се у просторима будућих  акумулација, те 
ће изградња нових хидроелектрана бити комбинација локација планираних "Катастром малих 
хидроелектрана" и хидроелектрана на планираним акумулацијама. 

 
Локације малих хидроелектрана                                                                                     Табела 5. 
Р.бр 
 

Назив мини 
хидроелектране 

Водоток Инстал
исана 
снага 
(kW) 

Годишња 
производња 
(kWh) 

Напомена 

1. "Лептерија"(бр. 106) Моравица 480 2.108.000 КМХЕ* 
2. "Блендија"(бр. 107) Моравица 555 2.433.000 КМХЕ* 

3. "Читлук"(бр.108) Моравица 420 1.649.000 КМХЕ* 
4. "Соколовица"(бр. 

110) 
Мратиња 135 598.000 КМХЕ* са 

измештањем 
машинске хале 

5. "Шанци"(бр. 111) Николинска река 120 533.000 КМХЕ* 
6.  "Николинац" 

(бр.112) 
Николинска река 145 634.000 КМХЕ* 

7. "Богдинац" (бр. 113) Сесалска река  190 831.000 КМХЕ* 
8. "Рујак" (бр. 116) Тисовик-Изгаре 190 829.000 КМХЕ* 
9. "Бусарник"(бр.118) Новоселска река 130 580.000 КМХЕ* 
10. "Божурина"(бр. 137) Гојмановачка река 495 1.316.000 КМХЕ* 

Акумулациона 
11. "Рујиште" Сесалска река 70 612.500 Планирана 

акумулација 
12. "Николинац" Лозанска река 45 393.750 Планирана 

акумулација 
13. "Левовик" Тисовик 71 621.250 Планирана 

акумулација 
14. "Врмџа" Врмџанска река 37 323.750 Планирана 

акумулација 
15. "Жичковац" Јошаница 15 131.250 Планирана 

акумулација 
16. "Трубаревац" Мратиња 91 769.250 

 
Планирана 
акумулација 

 Укупно:  3.189 14.362.750  
  
Укупна планирана инсталисана снага је 3189 kW. Из ових малих хидроелектрана би се 

преко преносне 10 kV-не или друге мреже одговарајућег напонског нивоа електрична енергија 
доводила до суседних насеља или уводила у постојећи електроенергетски систем. 

Поред наведених  потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана  могућа је 
изградња МХЕ и на другим локацијама које задовољавају одређене услове.  
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Подаци из катастра малих хидроелектрана често не одговарају у потпуности стварном 
стању на терену и не би их требало стриктно примењивати у данашњим условима без техно-
економске и еколошке евалуације решења, као и расположивог потенцијала водотока. Након 
ревизије списка МХЕ добиће се прецизније локације и створити бољи предуслови за даљу 
реализацију ових пројеката. 

Просечна годишња вредност енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у 
захвату Просторног плана износи од 4 до 4.2 kWh/m²/ дан (хоризонтална мерна површина), а 
вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m²/дан (мерна површина под углом 30о према југу) тако да 
подручје Просторног плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца.  

Неопходно је урадити студије, техноекономске анализе и мерења које ће показати 
исплативост великих инвестиција у овај вид обновљивих извора енергије и најповољније локације за 
изградњу у захвату Плана. Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у 
домаћинствима, пословним и индустријским објектима, као и грејање пластеника у пољопривреди 
један је од начина једноставног и ефикасног коришћења енергије сунца.  

Коришћење ветра као алтернативног извора енергије условљено је пре свега снагом ветра 
на подручју обухваћеном границама Просторног плана, али и локацији и економској исплативости 
транспорта те енергије до потрошача. Потребно је извршити детаљна мерења интензитета ветра и 
урадити студије које ће показати евентуалну исплативост изградње ветрогенератора, као и 
најповољније локације за изградњу у захвату плана. Као неопходан предуслов изградње 
ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу одговарајућег 
капацитета.  

Као потенцијална зона за изградњу ветропаркова у захвату Просторног плана предвиђа се 
простор јужно од планине Ртањ, тј. простор северно од следећих насеља: Мужинац, Шарбановац, 
Николинац, Сеселац и Милушинац. Досадашњим испитивањима и мерењима  је установљена 
оправданост улагања  за изградњу ветрогенератора на следећим локацијама: 

1. Ветропарк "Шарбановац", зона западно од насеља Шарбановац и северно од насеља 
Николинац, 

2. Ветропарк "Језеро", зона северзападно од насеља  Језеро, 
3. Ветропарк "Церовица", зона западно  од насеља Церовица. 
Поред ових локација, ветропаркови се могу градити и на другим локацијама у захвату 

Просторног плана. 
Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у 

непосредној близини настанка ових сировина ради задовољавања енергетских потреба објеката 
пољопривредне производње. 
 
2.1.6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1.  ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 
 
Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високих битских 

протока (изузетно велике брзине преноса-чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење 
претплатничке петље. Ово ће бити могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у 
приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу - мултисервисних 
приступних чворова (МСАН). Ово истовремено захтева изградњу нових приступних мрежа и 
осавремењавање постојећих приступних мрежа.  

У наредном  периоду  се планира даља дигитализација, односно  изградња нових 
комутација и припадајућих приступних мрежа, са напред наведеним карактеристикама, у свим 
насељима на територији општине. Повезивање свих истурених комутационих степена - 
мултисервисних приступних чворова извршити оптичким кабловима, што ће омогућити 
телефонским претплатницима приступ свим сервисима који буду примењивани у 
телекомуникацијама.  
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Табела  6.  
Р.бр. Назив приступног 

степена  
Постојећи/
планирани 

Indoor/ 
Outdoor 

POTs ADSL Капацитет нове 
прип. приступне 
мреже 

1. MSAN"СокоБања" 
 

Постојећи-
реконстр. 

Indoor 5.646   

2. MSAN "Ресник" Постојећи Indoor 496   
3. MSAN "Трубаревац" Постојећи-

реконстр. 
Indoor 592 256 800 

4. MSAN "Жучковац" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 384 128  

5. MSAN "Јошаница" Постојећи-
реконстр. 

Indoor 896 256 600 

6. MSAN "Мужинац" 
 

Постојећи-
реконстр. 

Indoor 192 64  

7. MSAN "Николинац" Постојећи Indoor 144   
8. MSAN "Језеро" Постојећи-

реконстр. 
Indoor 128 64  

9. MSAN "Читлук" 
 

Постојећи-
реконстр. 

Indoor 256 128 500 

10. MSAN "Церовица" Планирани Outdoor 64 64 100 
11. MSAN "Церовица" Планирани Outdoor 128 64 100 
12. MSAN "Дуго поље" Планирани Outdoor 256 128 400 
13. MSAN "Левовик" Планирани Outdoor 64 64 100 
14. MSAN"Милушинац" Планирани Outdoor 128 64 200 
15. MSAN "Село Врело" Планирани Outdoor 192 64 200 
16. MSAN "Сеселац" Планирани Outdoor 192 64 250 
17. MSAN 

"Шарбановац" 
Планирани Outdoor 192 64 250 

18. MSAN "Трговиште" Планирани Outdoor 128 64 200 
19. MSAN "Врмџа" Планирани Outdoor 192 64 300 
20. MSAN "Блендија" Планирани Outdoor 192 64  
21. MSAN "Бели поток" Планирани Outdoor 128 64  
22. MSAN "Чучуње" Планирани Outdoor 128 64  
23. MSAN "Озрен" Планирани Outdoor 128 64  

 
 

2.   МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
У наредном периоду треба очекивати даљи пораст тражње мобилних услуга, значајан 

развој видеоуслуга и повећање удела мобилног Интернета и свих његових пратећих услуга. 
Сва три оператера:"ТелекомСрбија" - (МТС), "Теленор" и "VIP Mobile" ће проширити 

мрежу базних радиостаница да би квалитетним сигналима покрили целокупну територију општине.   
 
2.1.6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. ПОШТАНСКА МРЕЖА 
Број пошта у општини Сокобања није довољан за плански период, распоред пошта није 

адекватан и не одговара планираној мрежи насеља, а радијуси опслуживања су изузетно велики, али 
простори су функционални и употребљиви, па ће се  поштанске услуге на планском подручју и даље  
се обављати у пет постојећих пошта лоцираних у насељима: Сокобања  (18230), Читлук  (18232), 
Јошаница  (18234), Врмџа (18236) и Дуго поље (18237).  

Поштанска мрежа ће се проширити отварањем нових пошта у насељима која ће се 
развијати као центри заједница насеља. 
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2.  ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА 

Концепција развоја подразумева увођење  управљања комуналним отпадом као 
система за поступање са комуналним отпадом.  

Према процени локалне самоуправе, општине Сокобања је, да је за Општину повољније 
решење прикључење Нишком региону за санитарно збрињавање чврстог комуналног отпада, (тј. 
Регионалном центру бр. 23, за који је носилац активности Ниш) уместо Зајечарском (како је 
предложено Стратегијом управљења комуналним отпадом Србије 2010-2019), потписан је документ 
о приступању центру бр. 23.  

Планско решење предвиђа: 

-  затварање и санацију постојеће депоније (уз реку Моравицу) и формирање привремене 
санитарне депоније (или одмах трансфер станице) уз поштовање одредница Локалног плана 
управљања отпадом. По почетку функционисања Регионалне депоније бр. 23, комплекс нове 
општинске депоније трансформисаће се у трансфер станицу; 

- потпуно уклањање повремених депонија расутих по целом подручју Просторног плана. 

- Управљање опасним отпадом регулише се на националном нивоу. Регионално 
складиште за Сокобању  биће у Нишавском управном округу (локација ће се утврдити по извршеној 
анализи постојећег стања у области управљања опасним отпадом), а у Сокобањи се одређује 
локација центра за сакупљање опасног отпада из домаћинстава уз локацију центра за одвојено 
сакупљање рециклабилног отпада. Постројење за физичко-хемијски третман опасног отпада је 
предвиђено као национално, са локацијом која ће се одредити у централној Србији (Моравички, 
Шумадијски,  Поморавски, Рашки и Расински управни округ), након израде студије оправданости 
којом ће се разматрати више локацијa. 

- У мрежи централних места за третман инфективног медицинског отпада за 
територију региона, општина Сокобања је предвиђена за третман отпада на централном месту бр. 
21 - Здравствени центар Зајечар и локалном месту бр. 26 - Специјална болница за плућне болести 
„Озрен” у  Сокобањи, одакле се добивени инертни отпад односи на регионалну депонију.  

 
2. ГРОБЉА 

Већина гробаља у Општини има довољну површину до краја планског периода, треба их 
само санитарно адекватно опремити. Проширење је потребно за гробља у селима Блендија, Дуго 
Поље, Жучковац, Језеро,  Левовик, Милушинац, Трубаревац и Шарбановац. 

  
4. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА 

У складу са планским решењима ППППН Бован, потребно је проширити постојеће 
постројење за третман отпадних вода (ППОВ) и изградити ново. Коначно решење подразумева 
дислокацију постојећег постројења. 
 
2.1.7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 

ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
Плански приступ је да је заштита оквир за планирање укупног мултифункционалног 

развоја Општине. 

Заштита је планирана уз преузмање 3 зоне санитарне заштите из ППППН Бован и 
применом режима коришћења простора и мера заштите, тим планом утврђених по зонама заштите.  

Предвиђеним планским решењима елиминишу се или умањују постојећи извори 
негативних утицаја, а увећавају позитивни. 

 
2.1.7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Општина Сокобања спада у подручја квалитетне животне средине. На националном 
нивоу Општина је третирана као подручја квалитетне животне средине (са водотоковима који су већ 
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у II класи квалитета или их у њу треба довести), са преовлађујућим укупним утицајима на живи 
свет. 

Територија Општине је сагледана и у склопу еколошке мреже тј. уврштена је еколошки 
значајна подручја обухваћена просторним целинама Републике Србије (ради очувања биолошке и 
предеоне разноврсности, као и типова станишта од посебног значаја за очување, обнављање и 
унапређивање нарушених станишта и очување одређених врста. 

Еколошки значајна подручја Републике Србије која се налазе на територији Општине 
Сокобања (према Уредби о еколошкој мрежи - "Сл. гласник РС" бр. 102/10), јесу Ртањ (под редним 
бројем 47) и Озрен и Девица (под редним бројем 50). У заштићена подручја са ове територије 
сврстани су Строги природни резерват Ртањ, Предео нарочите природне лепоте Озренске ливаде и 
Предео изузетних одлика Лептерија Сокоград. Подручја која су у поступку заштите су Специјални 
резерват природе Ртањ и Предео изузетних одлика Озренске ливаде. Ртањ и Озренске ливаде, као 
подручја од посебног интереса за очување европске дивље флоре и фауне и природних станишта 
(Бернска конвенција), сврстана су у Емералд подручја. Такође, Ртањ је сврстан као Међународно 
значајно подручје за биљке (IPA/Important Plant Area) и Међународно и национално значајно 
подручје за птице (IBA/ Important Bird Area). И Ртањ и Девица су подручја која су заштићена као 
Одабрана подручја за дневне лептире (PBA/ Prime Butterfly Area).  

Општина Сокобања проглашена је за еколошку општину, а заштита животне средине са 
одрживим развојем постала је основ њеног укупног развоја, па су и планска решења овог 
Просторног плана дефинисана постављањем очувања и заштите животне средине за оквир 
мултифункционалног и дугорочног планског развоја. Планским решењима се елиминишу или 
умањују постојећи извори негативних утицаја а увећавају позитивни. 

Заштита животне средине планског подручја обухвата заштиту свих њених 
чинилаца.   

Планском решењима (путем прописаних обавеза, ограничења и забрана) штите се и 
идентификовани елементи еколошке мреже и коридора и и ресурси - како природни (претежно 
очуваног изворног бонитета), тако и створени. 

 

Чист ваздух  је основна одлика овог подручја, а планина Озрен слови за ваздушну бању. 
Ниво загађености ваздуха у насељима, врши се контролом коришћења чврстих горива и  услова 
саобраћаја моторних возила дуж саобраћајница, посебно дуж државних путева. 

 

Заштита вода (подземних и површинских) обезбеђује се исправним каналисањем 
отпадних вода са целокупног подручја, адекватним избором допуштених делатности, укључењем 
локалне самоуправе у активности увођења система управљања отпадом.  

Територија Општине је покривена подручјима квалитетне воде за пиће и остале потребе, 
које је претежно у резерви, неприведено намени. Заштита квалитета вода спроводиће се у оквиру 
интегралног јужноморавског регионалног система водотока, применом технолошких, 
водопривредних и организационо-економских мера. 

Мањи планински водотокови који протичу кроз зоне у којима није изражен антропогени 
утицај, су у посебно добром стању. Мање реке, које гравитирају ка реци Моравици, су у стању 
високог квалитета, најчешће у класама I и II. 

Река Моравица, према категоризацији водотока, припада IIа класи и квалитет речне воде 
је у овој категорији. Све притоке које се уливају у реку Моравицу такође припадају овој категорији. 

Планским решењима је, у циљу заштите вода и водног земљишта, предвиђено: 

- успостављање зона заштите акумулације ''Бован'', на основу ПППН ''Бован''. Режим 
заштите се своди на спречавање од случајног или намерног уношења у тај простор оних садржаја 
чије отпадне материје могу да угрозе квалитет вода (издашност изворишта и здравствену исправност 
воде). То изискује потребу увођења перманентне и систематске контроле квалитета вода; 
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- успостављање зона санитарне заштите локалних изворишта водоснабдевања 
(реферална карта бр.3: "Туризам и заштита простора") за које је потребна израда елабората на 
основу којих ће се прогласити и успоставити зоне санитарне заштите; 

- заштита и уређење вода на свим сливним површинама на планском подручју; 

- потпуна санитација насеља и изградња канализационих система за одвођење 
употребљних и атмосферских вода и њихово контролисано испуштање у водопријемнике након 
пречишћавања; 

- доградња постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода Сокобање; 

- изградња новог постројења за пречишћавање отпадних вода; 

- изградња планираних постројења за пречишћавање отпадних вода за групе насеља; 

- доношење акта о испуштању отпадних вода у јавну канализацију;  

- дефинисање свих извора загађења (регистровање мањих загађивача), формирање 
катастра загађивача; 

- трајно уклањање повремених дивљих депонија (посебно дуж водотокова) затварање и 
санирање несанитарне, дивље депоније Сокобање и одлагање чврстог отпада на санитарној депонији; 

- појачан надзор и боља сарадња инспекцијских служби ради контроле вода. 

Посебна заштита од загађивања (утврђивањем зона заштите)  обезбеђује се за подручја са 
извориштима на чијем се коришћењу заснива снабдевање водом за пиће. Постојећи и потенцијални 
загађивачи се делимично дислоцирају, а делимично обавезују на уграђивање технолошких решења 
која гарантују аспсолутну сигурност у погледу заштите квалитета подземних вода. 

 

Заштита од вода (од поплава) посебно бујичних, обезбеђује се  регулацијом 
водотокова,тј. применом хидротехничких и организационих мера. Хидротехничке мере 
подразумевају: пасивне мере заштите (линијски заштитни системи - насипи), активне мере 
заштите (трансформација таласа великих вода у акумулацијама) и неинвестиционе мере 
заштите (урбанистичким и просторним планирањем, тј. забраном изградње објеката у 
приобаљу водотока -на  површинама угроженим поплавама).  

Окосницу заштите од поплава представљаће линијски системи за пасивну заштиту, тј. 
системи одбрамбених насипа, уз њихово комплетирање, доградњу, реконструкцију и одржавање. 
Радови на уређењу водотока усмераваће се на обезбеђење стабилности и функционалности 
линијских система за заштиту од поплава (насипе), као и на уређење мањих водотока кроз насеља у 
интеракцији са свим корисницима вода. Објекти линијских инфраструктурних система морају се 
издићи и диспозиционо решити изнад коте поплавних вода. Усвајање меродавних протицаја 
великих вода обавиће се на основу категорије приоритета, а утврђивање категорије приоритета 
извршиће на основу броја становника, важности добара и величине површине која се брани. 

У плавним зонама које су угрожене великим водама вероватноће до 5% не дозвољава се 
изградња нових привредних, стамбених и других објеката, ширење већ постојећих, нити подужно 
вођење саобраћајних и инфраструктурних система. 

Заштита од поплава и обезбеђује се и 1. заштитом од ерозије (претварањем 
нископродуктивних и деградираних пољопривредних површина у шумске комплексе и заштитом 
водопривредних објеката од наноса са механичког, хемијског и биолошког аспекта)  и  2. заштитом 
(уређењем) бујичних токова (код већих - класичним мерама уређења водотока и одбране од поплаве, 
а код мањих - у склопу комплексног антиерозионог уређења слива, што подразумева пре свега 
изградњу бујичних преграда за заустављање наноса). 

Предвиђена је и активна заштита од вода изградњом вишенаменских акумулација (на 
основу ПППН ''Бован'')  
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Заштита пољопривредног и шумског земљишта врши се планираним променама 
основних намена и коначним утврђивањем примарне намене на основу еколошког бонитирања и 
стања на терену. Утврђеним наменама простора и режимима коришћења по зонама санитарне 
заштите, и зонама заштите природе, штите се и иначе  стабилни екосистеми и биодиверзитет 
(значајног обима). 

Код грађевинског земљишта, заштита се обезбеђује кроз обавезе или забране утврђене 
правилима уређења и грађења, према конкретним наменама и простуру.  

За заштиту од деградације и загађивања земљишта оштећеног експлоатацијом 
минералних сировина (експлоатацијом угља у руднику Соко) предвиђена је рекултивација и 
ремедијација локације. Предвиђена је и санација и ремедијација загађених водотокова 

У хитне интервенције на подручју Општине спада уклањање повремених, спонтано 
формираних депонија, затварање и санација постојеће несанитарне депоније и обезбеђење трансфер 
станице.  

Ради спречавања евентуалног штетног дејства нових привредних објеката (услед 
прекомерне емисије штетних материја),  треба их  обавезати на уградњу савремених технологија, 
код којих емисија  не прелази законом прописане нивое. 

Извесне конфликтне ситуације би се могле јавити и у погледу коришћења простора (за 
туризам, првенствено) на просторима заштићеним због вредности природе или непокретних 
културних добара. 

Заштиту деградираних и девастираних површина (ерозијом, поплавама,...) треба 
обезбедити санацијом и ревитализацијом, а потом и уређењем. 
 
2.1.7.2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДЕЛА 

Код подручја општине Сокобања, које према европској класификацији предела (European 
Landscape Classification Map) припада средишњем српско-балканском макрорегиону, хетерогеног 
предеоног обрасца, планским решењима врши се заштита и унапређење предела кроз: 

- очување локалне структуре (отворених поља у претежно шумским пределима, подизање 
високих шума и линијских зелених коридора, мултифункционално коришћење, избегавање градње у 
плавним и ерозионим подручјима очување мреже насеља и изградња у складу са традицијом 
очување и планирање бачија, усклађивање инфраструктурних објеката са карактером предела); 

- очување локалног идентитета исказаног културним особеностима, али и предеоном 
разноврсношћу (чиме локални идентитет партиципира у успостављању регионалног).  

Унапређење предела врши се и уређењем, уз уважавање природних карактеристика и 
утицаја антропогеног фактора и насељавања, а у оквиру диференцираних природних и културних 
предела (а код културних у оквиру урбаних и руралних).  

Делови предела подручја Општине, штите се, уређују и унапређују у склопу  просторних 
целина ширег окружења коме припадају: планинских (Јошаничко-Ртањско подручје, подручје 
планине Девица и подручје планине Озрен), брдско-планинских (Рујишко-Сесалско-Милушиначко 
подручје) и котлинских (подручје акумулације Бован, подручје Сокобање, подручје Николинац-
Блендија и подручје нижих речних тераса).   

- Природне пределе планског подручја чине специјални и строги резервати природе 
(постојећи и предложени) и зоне првог режима заштите у заштићеним подручјима, у којима ће се 
планским решењима овог Просторног плана и даљих планских разрада, у складу са режимима 
заштите, обезбедити заштита структуре предела и биодиверзитета, неометано функционисање 
природних процеса, успостављање и очување еколошких мрежа, као и ревитализација и 
рестаурација нарушених природних и естетских вредности. Као неопходно, предвиђено је 
рекогнoсцирање целокупне територије Општине, ревалоризација и презентација вредности 
(природних, културно-историјских и естетских) са становишта екологије, заштите и окоришћења у 
условима одрживости. Ово је приоритетно развојно подручје, а ови се предели, по правилу, штите.  
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- Културни предели су утврђени интегралним вредновањем природних и културних 
вредности предела, првенствено репрезентативних предела.   

а) Као предео са елементима урбаног издваја се Сокобања, а елементе урбаног има и 
Јошаница, посебно због значаја за квалитет живота становништва. Ради адекватне заштите, уређења 
и унапређења, предвиђена је даља урбанистичка разрада уз поштовање режима у зони заштите којој 
припадају. 

б) Остало подручје представља рурални предео (5 просторно-функционалних целина: 
гравитациона подручја Сокобање, Јошанице, као и Читлук, Трубаревац и Мужинац са својим 
гравитационим подручјима). За будуће центре заједница насеља и туристичка насеља, ради 
адекватне заштите, уређења и унапређења, предвиђена је даља урбанистичка разрада уз поштовање 
режима у зони заштите којој припадају, а за остала важе правила заштите, уређења и грађења из 
ППППН "Бован" и овог Просторног плана. 

 
2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Природна добра која су већ заштићена проглашењем и уписом у Регистар, задржавају 
стечени статус (према Регистру). Проглашењем и уписом у регистар,  заштитићена су следећа 
природна добра: 

- Клисура реке Моравице (око 180 ha) - природно добро од великог значаја II категорије 
(Уредба о заштити Предела изузетних одлика (ПИО) "Лептерија - Сокоград" - "Сл. гласник РС" 
бр. 25/02 предео изузетних одлика и изванредне пејзажне разноликости са атрактивним 
геоморфолошким облицима и појавама, богатом и разноврсном флором и фауном и средњевековним 
утврђењем Сокоград које је културно добро од великог значаја).   

- Споменик природе - Водопад Велика Рипаљка на речици Градашници у Сокобањи и 
водопад Мала Рипаљка, неколико стотина метара узводно од Велике Рипаљке (Решење Завода за 
заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије, број 224/49 од априла 1949. год: 
заштита геоморфолошких, хидролошких и укупних амбијенталних вредности). Нови предлог 
Уредбе о заштити Споменика природе упућен Влади Србије на даљи поиступак 2005.године. 

- Део природног подручја планине Озрен (око 828ha) на месту званом "Озренске ливаде" 
КО Сокобања - Предео нарочите природне лепоте (ПнПЛ - Решење о стављању под заштиту државе, 
Секретаријата управе Скупштине општине Сокобања из 1973.године, а по предлогу Републичког 
завода за заштиту природе из Београда: заштита ливада и шума, видиковаца, пећина, понора и 
врела). Нови предлог Уредбе о заштити Предела изузетних одлика упућен општини Сокобања на 
даљи поступак 2007.године. 

 - У поступку заштите су евидентирана стабла једне тополе и 3 платана у центру 
Сокобање. 

-  У поступку заштите као Специјални резерват природе (СРП), је предео планине Ртањ, 
уз северну границу Општине и ужива претходну заштиту. У њему је забрањено обављати радње, 
активности и делатности које могу нарушити својства због којих је покренут поступак за  
проглашење заштићеним природним добром (брање и уништавање биљака, узнемиравање, хватање 
и убијање животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, разни облици 
привредног и другог коришћења и слично).  

- Уз овај простор, ван подручја Просторног плана, али непосредно уз границу са 
спољашње стране (па стога од утицаја), је Строги природни резерват "Ртањ" (СтПР - 15 ha) - 
простор са режимом строгог резервата у коме се не може вршити никакво искоришћавање шуме, 
нити ма којих других природних извора, а стављена је под заштиту државе мешовита састојина јеле 
и букве са нешто горског јавора млеча (Решење Завода за заштиту природе и научно проучавање 
природних реткости НР Србије, бр. 01-468 од 16.09.1959.год).  

- Значајни су и објекти геонаслеђа, који су уврштени у Инвентар геонаслеђа Србије 
(Карамата, Мијовић уред, 2005):  

 1. Профил плитководног развића горње креде-планина Ртањ;  
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 2. Врмџанско језеро са слепом долином-Ртањ;  

 3. Врх Шиљак са падином-Ртањ;  

 4. Јама у "Јалов Дел" –Ртањ;  

 5. Јама Звечани пропаст-Ртањ;  

 6. Водопади Велика и Мала Рипаљка-река Градашница;  

 7. Клисура Сокобањске Моравице-Лептерија-Сокоград;  

 8. Прозорац Богова врата-долина Урдешке реке;  

 9. Долине Врмџанске и Јошаничке реке(објекти неотектонске активности-епирогени 
покрети);  

 10.Пећина Сеселачка пећура.  

Националном еколошком мрежом (Уредба о еколошкој мрежи, Сл. гласник РС бр.102/10)  
на планском подручју су дефинисана као еколошки значајна подручја Ртањ (бр.47), и Озрен и 
Девица  (бр. 50).  

Подручје Ртња (поред већ заштићеног подручја СтПР "Ртањ", на контакту са планским 
подручјем), обухвата подручје у поступку заштите СРП "Ртањ", EMERALD мрежу подручја од 
посебног интереса за очување дивље флоре и фауне (значајних са становишта примене Бернске 
конвенције у Србији) и, на основу међународних програма дефинисано, подручје значајно за биљке 
(IРА - Important Plant Areas), птице (IBA- Important Bird Areas) и дневне лептире (РВА-Prime 
Butterfly Areas in Serbia). 

Подручје Озрена и Девице обухвата већ заштићена подручја ПнПЛ "Озренске ливаде" и 
ПИО "Лептерија - Сокоград", подручје у поступку заштите ПИО "Озренске ливаде", подручје у 
EMERALD мрежи - Озренске ливаде и подручје значајно за дневне лептире – Девица. 

Правила коришћења, уређења, заштите и развоја подручја будућег Специјалног резервата 
природе "Ртањ", дефинишу се за зоне према утврђеним режимима заштите. 

На подручју специјалног резервата успостављају се режими: I степена заштите (строга 
заштита), II степена заштите (активна заштита) и III степена заштите (прикативна заштита). 

У режиму заштите I степена забрањује се коришћење природних богатстава и искључују сви 
други облици коришћења простора и активности изузев оних које би спречиле деградацију и 
нестанак развијених екосистема, као и научних истраживања, контролисане едукације и 
ограниченог коришћења постојећих службених путева. 

У режиму заштите II степена утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење 
природних богатстава, док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење 
стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности. 

У режиму заштите III степена заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу 
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење 
сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног 
градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и 
ограничено коришћење природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу 
изградњу.  

Планска мера заштите је планирање туристичке инфраструктуре кроз простор будућег 
Специјалног резервата природе у складу са прописаним режимима и за број сталних и транзитних 
туриста који неће прећи еколошки праг. 

Квалитет предела и физичка структура су од посебног значаја за развој планског подручја, 
па не треба предвиђати никакве активности којима би се пореметили. 

Уређење простора у заштићеним просторима, амбијенталним целинама и заштићеној 
непосредној околини споменика природе, мора се одвијати искључиво и у  свему у складу са 
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утврђеним мерама заштите у правним актима и уз поштовање општих и посебних услова заштите 
природе који проистичу из важеће законске регулативе.  

Све наведене просторе треба укључити (селективно и под условима заштите) у 
туристичку понуду Општине, Округа и ширег окружења, а  пожељно је и коришћење у едукативне 
сврхе. 

Простор око стабала евидентираних за заштиту и стабала – записа представља заштићену 
непосредну околину. Не допуштају се развој нити активности (подизање нових култура, уклањање и 
сеча грана, успостављање и изградња инфраструктурних коридора, одлагање смећа, изградња 
високих објеката и друге активности) којима би се угрозио простор око стабала или њихов 
биолошки опстанак. 

 Увођење природних добара и предела посебних карактеристика у туристичку 
понуду, представља приоритет развоја у планском периоду, с обзиром на то да је туризам један од 
основних праваца празвоја Општине. Развој туризма на целом подручју мора бити усаглашен са 
принципима очувања и унапређења природних и споменичних вредности и реткости и 
амбијенталних целина. 
 
2.1.7.4. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Непокретна клтурна добра се штите интегрално са простором у коме се налазе (посебно 
од неконтролисане урбанизације и изградње). 

Просторним планом се стварају услови за пуно коришћење културне баштине за развој и 
напредак Општине.  

На територији Општине има заштићених културних добара, културних добара која 
уживају претходну заштиту, као и значајнијих евидентираних објеката и евидентираних 
археолошких локалитета из разних периода, етнолошких споменика, цркви и црквишта. Решења 
предвиђена Просторним планом, у највећој могућој мери истичу вредности заштићених непокретних 
културних добара и добара под претходном заштитом. 

Културна добра која су већ заштићена проглашењем и уписом у Регистар, задржавају 
стечени статус (према Регистру).  

Заштићена културна добра (проглашена и уписана у Регистар) налазе се у Сокобањи (21 
споменик културе и 4 просторно културно-историјске целине у саставу урбане целине Старе 
чаршије) и задржавају стечени статус (према Регистру); у Сокобањи су и добра која уживају 
претходну заштиту: 22 споменика културе, 5 амбијенталних целина, 5 археолошких налазишта и 13 
спомен обележја; сва наведена добра предмет су разматрања Плана генералне регулације Сокобање. 

На осталом подручју Општине има добара која уживају претходну заштиту (по основу  
покретања  поступка  за  њихово  проглашење и евидентирања у службеној документацији Завода за 
заштиту НКД), која су приказана у табели.  

 

Приоритетно извршити рекогносцирање укупног простора Општине, и израдити Студију 
којом би се извршила ревалоризацијаукупног споменичног фонда.  

Увођење културних добара у туристичку понуду, треба да представља приоритет развоја 
у планском периоду, с обзиром да је туризам један од основних праваца развоја Општине. Развој 
туризма треба усагласити са принципима очувања и унапређења културних добара. 

Плански услови заштите подразумевају обавезу придржавања свих одредница Закона о 
културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94) при утврђивању планских решења овог Просторног 
плана, при даљој планској разради, уређењу и изградњи планског подручја.    
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НКД у општини Сокобања ван подручја ПГР-а, по КО                                                      Табела 7. 
 

  
 
  

 

Добара која уживају претходну заштиту 

1.Споменици културе на КО... 2.Археолошки локалитети на КО... 
1. СОКОБАЊА:  1.  БОГДИНАЦ:  

1. Државно лечилиште и Очно одељење у   оквиру   
Природног   добра "Озренске ливаде" на Озрену  

1.  Остаци старих зидина за које се сматра да 
представљају трагове неке цркве на месту званом 
"Црквиште" 

2.  РЕСНИК:  2.  ВРБОВАЦ:  

1.  Манастир Јерменчић са црквом Св Архангела  1.  Црквиште посвећено Св. Илији на месту "Сопот"-
средњи век 

3.  ВРБОВАЦ: 3.  ВРМЏА: 

1.  Рушевине неког старог манастира према Леновцу 1. Остаци римског кастела на месту средњовековног 
утврђења 

4.  ВРМЏА:  2. Археолошки локалитет " Кештица"- праисторијско 
насеље 

1.  Црква посвећена Св. Тројици у селу-средњи век,  3. Археолошки локалитет " Међукамење"-праисторијско 
насеље 

2. Зграда старе основне школе 4. Археолошки локалитет зван "Трапови" изван села 
према Ртњу-епоха праисторије 

5. ЈОШАНИЦА:  4.  МИЛУШИНАЦ: 

   1.  Црква светог Јована у селу 1. Археолошки локалитет "Градиште" са остацима 
зидова античке куле осматрачнице 

   2.  Црква посвећена Св Димитрији-средњи век 2. Црквиште посвећено Св. Роману у атару села 
3.  Црквиште посвећено Усековању главе Јованове на месту 

"Соколица"-средњи век    
3. Црквиште посвећено Св. Петки Трновитој (Трновској) 
у селу 

6. ЛЕВОВИК: 5.  НИКОЛИНАЦ: 

1.  Црква Св Богородице у селу 1. Археолошки локалитет "Јошије" или "Троп" са 
траговима римског гроба и два костура 

2.  Остаци мање једнобродне цркве на омањем узвишењу у 
близини " Моминог камена"-средњи век 6. РЕСНИК: 

7. НИКОЛИНАЦ:  
1. Археолошки локалитет "Требич" са остацима 
касноантичке грађевине на њиви Миленка Андрејића 

1. Камени крст на месту званом " Капела" у селу на мањем 
узвишењу-запис из 1818. год 

2. Црквиште Св. Вартолома недалеко од Милошеве 
чесме на Требичком путу 

8. РЕСНИК:  7. РУЈЕВИЦА:  

1. Црква посвећена Св. Петки - средњи век 1. Црквиште посвећено Св. Архангелу Гаврилу на месту 
"Арница" или "Јерски пут"-средњи век 

9. РУЈЕВИЦА: 8. ТРГОВИШТЕ:  
1.  Црквиште посвећено Св Тројици на месту " Градиште"-
средњи век 

1.  Археолошки локалитет из праисторијске епохе у 
близини села са налазима камених чекића 

10. ТРГОВИШТЕ:  9. ТРУБАРЕВАЦ:   
1. Црква посвећена светом Николи у близини сеоског 
гробља - средњи век 

1. Црквиште посвећено светом Пантелејмону у атару 
села-средњи век 

2. Споменик изгинулим ратницима у селу 10.  ЦЕРОВИЦА:  

3. Спомен плоча  1. Црквиште свете Богородице на месту "Момин камен" 
између села Левовика и Катуна-средњи век 

11. ЧИТЛУК: 11.  ЧИТЛУК:  

1.  Црква Св. Илије 
1. Остаци зидова античког утврђења на локалитету 

"Чука" или "Шиљати камен" на имању породице 
Пантића 

12. ШАРБАНОВАЦ:     
 2. Збирка археолошких налаза новца, прстења, стрелица 
и врхова копаља при основној школи 

1. Црквиште посвећено светом Симеону код улаза у село-
средњи   век 12.  ШАРБАНОВАЦ:   

2.  Бронзани  налаз  у  дворишту  Николе  Ђокића из  раног    
халштатског  периода 

1.  Археолошки локалитет код топлог извора са налазима 
римских стрелица, оруђа и новца) 
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* Урбанистичка заштита важи до утврђивања статуса и заштите објекта и околине а подразумева:     
1.задржавање намене и 2.све активности уз консултацију и одобрење надлежних завода за заштиту 
споменика културе и  заштиту природе. 

 

1.  Плански услови  заштите  непокретних  културних  добара  
                    и добара ко ја уживају претходну заштиту 

За културна добра под предходном заштитом неопходно је истражити податке, прикупити 
документацију, валоризовати споменичке вредности евидентираних добара и израдити графичке 
приказе, као и утврдити посебне услове заштите за сваки појединачни објекат или комплекс са 
дефинисањем граница заштите и заштићене околине.  

До израде посебних услова за појединачне објекте, важе плански услови заштите за сва 
евидентирана добра: 

- Интегритет и споменичка својства заштићених непокретних културнх добара и добара 
под заштитом, чувају се решењима Просторног плана а не смеју се угрозити ни даљим планским 
разрадама нити било каквом активношћу или интервенцијом у простору; оне морају  допринети 
њиховм чувању, трајној заштити, пуној афирмацији њихових споменичких вредности и презентацији.  

- Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту користиће се у 
својој изворној намени, као и за формирање "културног предела" (ради укључивања у туристичку 
понуду са увођењем доходовне димензије), искључиво на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства и уз учешће надлежног завода за заштиту споменика културе. При том се 
не смеју користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин 
који може довести до њиховог оштећења. 

- Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера заштите за свако 
поједино непокретно културно добро или добро под претходном заштитом. Акт о мерама техничке 
заштите, који прописује надлежи завод, прибавља се пре израде Акта о урбанистичким условима. 
Пројектна документација (идејни и главни пројекат) доставља се надлежном заводу на сагласност. 

- Све интервенције предвиђене Просторним планом, које се било како односе на заштићена 
непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, могу се предузимати само под посебним 
конкретним условима које утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе. 
 
2.1.8. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 

ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
За одбрану земље од стратешког су  значаја државни путеви II реда и  изворишта. У том 

контексту третирани су и до сада. 
У погледу елементарних непогода, на подручју Просторног плана констатоване су 

микролокације стално изложене ерозији или повремено подложне одроњавању или клижењу, што 
представља латентан проблем и потенцира атмосферске непогоде и бујичке потоке као могуће 
изазиваче инцидената већих размера. Деградирана и потенцијално деградирана подручја створена су 
савременим процесима клижења (на улазу у општину Сокобања - десно од државног пута II реда 
бр. пута Р-121; клизиште Бањица; клизиште Левовик. Геомеханичка истраживања су вршена 
спорадично па потпуних података за подручје нема) и евидентираним ерозивним процесима. 

 Опасност од земљотреса је на нивоу процењене  јачине у зони VIº и VIIº MCS. Због већих 
Квалитет предела и физичка структура су од посебног значаја за развој планског подручја, па не 
треба предвиђати никакве активности којима би се пореметили. 

Уређење простора у заштићеним просторима, амбијенталним целинама и заштићеној 
непосредној околини споменика природе, мора се одвијати искључиво и у  свему у складу са 

                                                                                                                                            Табела 7а. 

Добра евидентирана овим Планом за урбанистичку заштиту * 
до евидентирања у смислу Закона о културним добрима 

1.   На кп бр. 10 (код врха Шиљак), КО МУЖИНАЦ: 
1. Капелица из 1932. год 



Просторни  план  општине   Сокобања   2030     
 

 
33 

утврђеним мерама заштите у правним актима и уз поштовање општих и посебних услова заштите 
природе који проистичу из важеће законске регулативе.  

Све наведене просторе треба укључити (селективно и под условима заштите) у 
туристичку понуду Општине, Округа и ширег окружења, а  пожељно је и коришћење у едукативне сврхе. 

Досадашње и предвиђене промене у клими могу узроковати повремена пресушивања 
или понирања нових деоница притока Моравице, што се може одразити на квалитет воде за пиће. 

Могућност за прихватање дела поплавног таласа, његове трансформације у акумулацији 
и редукције дуж низводног тока Моравице, уз јављање знатно блажег поплавног таласа од оног у 
природном режиму, створена је изградњом бране и акумулације  "Бован", (која је ван подручја 
општине Сокобања, тј. на територији општине Алексинац, а контролише 90% укупне сливне 
површине Моравице). Висина таласа настала рушењем бране била би (за варијанту да рушењу бране 
претходи екстремни протицај Моравице од Q 0.01% = 840.0 m³/s и језеро пуно до коте максималног 
успона од 261.50 m.n.v.) највећа непосредно низводно од бране, на приближној дужини од 3.5 km 
(клисураста долина покривена вегетацијом са значајним бројем кривина), и износила би од 25.0m 
непосредно код бране до 16.3m на 3.5 km низводно. На потезу Моравице од бране до ушћа у Јужну 
Мораву угрожено је 5 насеља општине Алексинац: село Бован (директно је на удару поплавног 
таласа, а последице рушења бране могу бити катастрофалне), насеље Суботинац било би захваћено 
поплавним таласом само у свом периферном делу, за насеља Краљево и Вакуп и за Алексинац 
последице рушења бране би такође биле катастрофалне. 

 

22..22..    ППРРООППООЗЗИИЦЦИИЈЈЕЕ  ППРРООССТТООРРННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА    
ООППШШТТИИННЕЕ  ССООККООББААЊЊАА    
Правила уређења и грађења доносе се за делове територије планског подручја за које није 

предвиђена израда урбанистичких планова (на основу члана 20. тачка 5. Закона). 
Правила уређења доносе се за: 
1) пољопривредно земљиште; 
2) шумско земљиште; 
3) водно земљиште и 
4) грађевинско подручје. 
С обзиром на значај подручја за водоснабдевање у националним оквирима, за део 

територије општине Сокобања који је на сливном подручју акумулације Бован, оквир уређења 
представљају правила уређења из ППППН "Бован" по зонама санитарне заштите. 

 
2.2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
 
2.2.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, 
ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА 

 
2.2.1.1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПО ЦЕЛИНАМА ОСНОВНИХ НАМЕНА ПРОСТОРА 
 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Обезбеђује се заштита пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске 

функције пољопривредног земљишта високог бонитета дуж саобраћајних коридора. 
Не дозвољава се стамбена и друга изградња на обрадивом пољопривредном земљишту 

прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе, осим изузетака забране у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту. 

У складу са Законом, на пољопривредном земљишту забрањује се изградња, осим за: 
- изградњу економских објеката у функцији пољопривреде, сточарства или воћарства, 
- изградњу објеката инфраструктуре и то првенствено на земљишту нижег бонитета,  
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- проширење грађевинског подручја кроз израду одговарајућег урбанистичког плана. 
Изградња пословних објеката у функцији пољопривреде, сточарства и воћарства (објекти 

за прераду производа из ових области и њихово складиштење), могућа је уз предуслов да постоји 
могућност инфраструктурног опремања локације и уз израду претходне студије о процени утицаја 
на животну средину, а у складу са законом, техничким прописима и нормативима за ову врсту 
објеката. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Забрањује се пустошење и крчење шума; чиста сеча која није одобрена као редован вид 

обнављања шума; сеча ретких врста дрвећа; подбељивање стабала; паша и брст коза и друге стоке; 
жирење; гајење линичких шума; кресање лисника; сакупљање шумских плодова, лековитог биља, 
шушња и маховине; коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и др; сеча семенских 
састојина и семенских стабала која није предвиђена основама газдовања шумама; самовласно 
заузимање шума; уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова; 
одлагање смећа и отпадака и других штетних и опасних материја и загађивање шума на други 
начин, као и друге радње којима се слаби приносна снага шуме или угрожава функција шуме. 

Дозвољава се код шума у широј зони заштите акумулације Бован (заштитне шуме II  
степена) и ван слива акумулације Бован: 

-  селективно коришћење шумског земљишта у циљу рестаурације, ревитализације и 
презентације уз унапређење квалитета живота локалног становништва а у складу са принципима 
одрживости; 

-  уређење и употреба шумског земљишта у рекреативне, здравствене и туристичке сврхе 
(центри за посетиоце, објекти за чуваре и прихват животиња, видиковци, пешачке и бициклистичке 
стазе, кампови, пристани и др.) уз прикладан спој традиционалне пољопривреде, старих села, етно и 
еко туризма и сл; 

- производња шумских сортимената, мануфактурна прерада дрвета, производња здраве 
хране, производња и сакупљање шумских плодова, гљива и лековитог биља, гајење и лов дивљачи. 

Изградња је могућа уз претходну израду процене утицаја на животну средину и  
прилагођавање величине, габарита и спратности објеката, као и избор материјала, облика и форме 
шумском амбијенту и окружењу. 

Величину, габарит и спратност објеката, као и избор материјала, облика и форме 
прилагодити шумском амбијенту и окружењу. 

Грађевинске парцеле са објектима за повремено становање на локалитету Власина, који 
су изграђени са грађевинском дозволом издатом до 20.07.2011.године (тј. до почетка јавног увида у 
Нацрт Просторног плана), или су до тог датума легализовани или уведени у поступак легализације, 
представљају туристичку зону разбијеног типа (коју чине само те, појединачне парцеле и објекти). 
Према ставу ЈП "Србијашуме" Београд – Шумског газдинства Ниш, није дозвољена никаква нова 
изградња на слободним парцелама између изграђених.  

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од 
пожара, других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета, као и мере неге 
шумских засада.  

 

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
На водном земљишту се забрањује:  
- на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати 

крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на 
којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих 
објеката; 

- изградња објеката којима се смањује пропусна моћ корита, 
- одлагање чврстог отпада и опасног и штетног материјала, 
- складиштење дрва и другог чврстог материјала на начин којим се ремете услови 

проласка великих вода, 
- сађење дрвећа на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 

m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним 
условима; 
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- прање возила и других машина, 
На водном земљишту се дозвољава: 
- изградња објеката јавне инфраструктуре у складу са овим или посебним законом, 
- спровођење мера очувања, унапређења и презентације природних вредности, 
- изградња објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења пловидбе и 

спровођење заштитних мера на природним купалиштима, у складу са овим законом, 
- изградња објеката за заштиту вода од загађења, 
- изградња објеката намењених одбрани државе, 
- формирање привремених депонија шљунка и песка тако да се не ремети пролазак 

великих вода, и на удаљености не мањој од 30 m од небрањене ножице насипа, 
- предузимање радњи ради заштите људи, животиња и имовине, 
- вршење експлоатације минералних сировина у складу са овим и посебним законом. 
За изградњу наведених објеката неопходни су претходни водопривредни услови. 
Сва укрштања саобраћајница са водотоковима, спровести тако да зазор од коте велике 

воде, вероватноће појаве Q1%, до доње ивице конструкције буде минимално h=1,0 m. 
Изградња малих хидроелектрана могућа је под условом да не угрожава изворишта, еколошке 

фунције водотока, захтеве у погледу обезбеђивања гарантованих еколошких протока низводно од захвата 
и др. 

 

 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
Изградња првенствено усмеравати на изграђено земљиште насељских центара. Изградња 

поред магистралних, општинских или регионалних путева могућа је само као вид развоја већ 
формираних и изграђених енклава у циљу њиховог повезивања у зоне ради рационалног опремања и 
уређења тог подручја, а на основу следећих смерница: 

- Обезбедити инфраструктурну опремљеност електричном, водоводном, канализационом 
и телекомуникационом мрежом; 

- Забрањује се изградња у инфраструктурним коридорима државних путева I реда и 
општинских путева изван грађевинског подручја; 

- Забрањује се континуална градња уз државне и општинске путеве, а континуитет се 
мора прекидати појасевима пољопривредног земљишта и шума минималне ширине 800m; 

- Приоритет дати очувању целина са амбијенталним вредностима традиционалног 
начином уређења атара насеља и објеката народног градитељства; 

- При пројектовању у амбијентима са споменичким вредностима, успостављати 
просторни склад и унапређивати градитељство обухваћеног простора; 

- Архитектонску обраду стамбених, викенд, помоћних и економских објеката ускладити 
са традиционалном архитектуром планског подручја уз примену природних и традиционалних 
материјала и мотива (облика прозора, стреха, димњака, тремова и сл.); 

- Забрањена је изградња привредних објеката који подлежу обавези израде "Процене 
утицаја на животну средину" у зонама претежно стамбене намене;  

- Погоне у области производње и услуга развијати уз увођење нових технологија са 
смањеним негативним утицајем на животну средину; 

- Пословање усмеравати на агрокомплекс и прераду пољопривредних производа,  
складишта, хладњаче, млинове, силосе, коришћење природних ресурса, алтернативних извора 
енергије и специјализоване истраживачке центре; 

- Користити аутохтоне врсте дрвећа и жбуња за озелењавање и избегавати парковске и 
геометријске форме; 

- Јавне и комерцијалне садржаје (просвета, здравство, култура, привреда, трговина и сл) 
предвидети у централним деловима насеља уз поштовање локација постојећих садржаја. За спорт и 
рекреацију могу се предвидети и комплекси ван центара заједница насеља.  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 
Грађевинске зоне су делови грађевинских подручја. Једну зону чини укупни део планског 

подручја са истом претежном наменом. 
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2.2.1.1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  ПО ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

(преузето из ППППН Бован) 
 

1. На простору зоне непосредне заштите, правила уређења су у оквиру режима строге 
санитарне заштите.  

До изградње нових акумулација:   
 Забрањује се изградња нових и доградња и надградња постојећих објеката 

супраструктуре и инфраструктуре, који могу да угрозе или отежају привођење простора планираној 
намени. 

Дозвољава се: коришћење пољопривредног и шумског земљишта, под условом да се на 
мења обим и начин коришћења обрадивих површина, изузев за плодоред; редовно инвестиционо 
одржавање постојећих објеката супра и инфраструктуре; изградња помоћних објеката  за потребе 
пољопривредних домаћинстава. 

Код постојеће акумулације "Бован" : 
Уклањају се сви изграђени објекти који су у супротности са Законом о водама. 
Дозвољава се изградња мини електране (према раније урађеној инвестиционо-техничкој 

документацији), односно машинске зграде лоциране поред низводне ножице бране "Бован", између 
излаза тунела шахтног прелива и евакуатора.  

 
2. На подручју уже зоне санитарне заштите правила уређења су у оквиру режима 

санитарног надзора.  
До изградње нових акумулација  
Забрањује се, на локацијама будућих акумулација, изградња објеката супраструктуре. 
Дозвољава се изградња помоћних објеката за потребе пољопривредних домаћинстава и 

обављање радова ради инвестиционог одржавања постојећих објеката и санитације и коришћење 
постојећих објеката који ће се наћи у ужој зони заштите акумулације "Рујиште 1",  до припреме  
локације за изградњу акумулације, када је  обавезно њихово измештање.  

У току експлоатације постојеће и нових акумулација:  
Забрањује се изградња нових објеката супраструктуре, што важи и у деловима викенд 

насеља око акумулације "Бован" који се задржавају (изнад коте максималног успора); обавезно је 
измештање стамбених и свих осталих објеката који су, у оквиру сеоских и викенд насеља или 
самостално, изграђени унутар простора акумулационог језера "Бован", до коте максималног успора 
од 261,5 м.н.м. 

Искључују се пољопривредне површине из производње и формира се стабилан травнати 
покривач; све шуме у овим зонама заштите  добијају примарну  функцију заштитних шума Iстепена, 
а у том контексту, обим економске експлоатиције се ограничава.  

 Дозвољава се задржавање затечених (изграђених) објеката у овој зони који су изнад коте 
максималног успора акумулације "Бован", уз забрану доградње и надградње (осим санитарних 
чворова уз обавезу прикључења на канализациону мрежу насеља) и обавезу (према начелима 
"загађивач плаћа" и "корисник плаћа") финансирања санитације ових делова викенд насеља; 
изградња и коришћење само оних саобраћајница које служе сервисирању акумулација. На улазу у 
зоне санитарне заштите, на свим јавним путевима постављају се видне ознаке о забрани превоза или 
испуштања опасних и штетних материја, као и дугих материја у количинама које могу трајно и у 
значајном обиму да угрозе извориште. Дуж јавних путева обезбеђују се уређаји и инфраструктура за 
прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода; 

Ради спречавања појаве нових конфликтних ситуација, поступак припремања простора за 
формирање будућих акумулација намењених водоснабдевању, мора бити комплетан у погледу 
уклањања свих намена које ужој зони заштите не припадају. 

Технички системи у области снабдевања водом и прикупљања и одвођења комуналних 
отпадних вода, морају се градити једновремено, уколико  овим Просторним планом није другачије 
одређено. 

 
3. У широј зони заштите забрањује се изградња инвестиционих објеката чије отпадне 

воде из процеса производње садрже опасне и штетне материје, као и депоновање комуналног или 
опасног отпада (осим на, за ту врсту отпада предвиђеним, депонијама).  
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Обавезно је партерно уређење изнад експлоатационих и потенцијално експлоатационих 
поља рудника. 

Дозвољава се: коришћење и уређење пољопривредног и шумског земљишта и шума 
према одредницама Основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног, односно шумског 
земљишта; задржавање постојеће структуре пљопривредних површина уз обраду и сетву 
прилагођену нагибу и типу земљишта, до доношења интегралног програма уређења 
пољопривредног земљишта за планско подручје; све шуме у овим зонама заштите  добијају 
примарну  функцију заштитних шума II степена; врши се економска експлоатација шума; 
комплетирање регионалне саобраћајне мреже ради обезбеђења услова за предвиђени обим 
транзитног и робног промета; комплетирање локалне саобраћајне мреже ради функционисања 
мреже насеља и ситема акумулација, без додатних ограничења у контексту санитарно-техничке 
заштите изворишта; изградња мини електрана; изградња инвестиционих објеката према условима 
које прописује надлежни орган. Објекти морају имати обезбеђено каналисање и пречишћавање 
отпадних вода, према техничким прописима у складу са карактером и наменом објекта.  

 
4. Ван шире зоне санитарне заштите (тј. ван сливног подручја акумулације "Бован") су 

КО Језеро, Раденковац и Ново Село са истоименим селима.  
 
2.2.1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 

И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,  
КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

2.2.1.2.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Код насеља за које је предвиђена даља планска разрада, лоцирање објеката јавног 

карактера биће утврђено тим планским документима (по правилу у централном делу, у близини 
раскрснице или уз главну насељску саобраћајницу). 

Код насеља за која није предвиђена даља планска разрада, објекте јавног карактера треба 
лоцирати у централном делу или у близини постојећих сеоских центара, по могућности у близини 
раскрснице или уз главни сеоски пут. 

При одређивању локације за нове комплексе (површине) јавне намене мора се осигурати 
доступност и  сигурност прилаза. 

Појединачне објекте који служе садржајима од јавног интереса по правилу треба градити  
на истакнутим локацијама.  

Јавне комерцијалне садржаје (привреда, трговина итд) предвидети у централним 
деловима насеља уз поштовање локација постојећих садржаја. 

Поједини садржаји од јавног интереса, смештени у објектима градитељског наслеђа или 
амбијенталних целина, морају задовољити услове надлежних институција. 

Туристичко информативни пункт треба уредити између старе и нове трасе државног пута 
II реда бр. 121 код чесме Књаза Милоша, према опредељењу и условима надлежног Завода за 
заштиту споменика културе. 

У оквиру зона становања, могу се градити и у приватном власништву објекти: 
образовања, дечије и социјалне заштите, здравства, културе, спорта и рекреације, информисања, али 
само под условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове 
непосредног окружења.  

Објекти јавних функција могу се градити и унутар грађевинског подручја насеља под 
условом да је приступ грађевинској парцели омогућен са јавне саобраћајне површине. 
 
2.2.1.2.2.  САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

У заштитном појасу поред јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, 
постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

У заштитном појасу  може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, 
топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, 
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инсталације, постројења и сл, по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута, која 
садржи саобраћајно-техничке услове.  

Рекламне табле и панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање 
могу се постављати поред државног пута, на минималној удаљености од 7 метара, поред 
општинског пута на минималној удаљености од 5 метара, мерено са спољне стране од ивице 
коловоза. 

Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност 
јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.  

Дозвољено је постављање каблова, електричних водова ниског напона за осветљење, 
телеграфских и телефонских ваздушних линија и водова, канализације и сличних цевовода. 

Међусобни укрштаји саобраћајница у насељеним местима и њихов укрштај са сабирним и 
општинским саобраћајницама су у истој равни. Минимално растојање прикључака јавних и 
некатегорисаних путева на државне путеве II реда, као и општинске путеве може да се креће између 
300-700m. Минимални радијус кривине прикључака је 10,0m. 

Станице за снабдевање горивом се могу градити у коридорима државних и општинских 
путева у складу са противпожарним прописима и условима надлежних органа у области саобраћаја, 
екологије, водопривреде и санитарне заштите. Неопходна је претходна израда процене утицаја на 
животну средину, анализа утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде 
и земљишта, појаву буке и вибрација уз предвиђање мера за спречавање и смањење 
штетних утицаја. За прикључак бензинске станице на државни пут предвидети траке за 
успоравање-убрзавање. 
 
2.2.1.2.3.  ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ 

Услови за изградњу инфраструктурних мрежа односе се на изградњу водоводне, 
канализационе, електроенергетске, гасоводне, топловодне и телекомуникационе мреже и објеката. 

1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 

испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја у току полагања, монтаже и 
експлоатације. Минимална дебљина слоја земље изнад горње ивице цеви 1,0м. 

Хидранте у насељеним местима поставити према Правилнику о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара. 

У циљу рационализације потрошње извршити раздвајање водомера у објектима 
вишепородичног становања, тако да сваки стан има посебан водомер (обавезујуће за све нове 
објекте). 

Од прикључног шахта изградити две засебне водоводне мреже за санитарну и 
противпожарну воду. 

За подручја где не постоји организовано снабдевање пијаћом водом дозвољава се 
изградња бунара или приватне водоводне мреже са бунаром или каптажом. 

2.   КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини собраћајница, а за 

атмосферске воде у осовини коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. Избор 
грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, 
одређују се на основу хидрауличког прорачуна. 

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту 
вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, 
затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, 
извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 

За подручја где не постоји организовано одвођење отпадних вода, дозвољава се изградња 
водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем и одвожењем садржаја на за ту 
намену одређену локацију. 
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3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
За далеководе се обезбеђује заштитна зона (коридор) чија ширина је зависна од напонског 

нивоа и техничког решења далековода. Заштитне зоне далековода, зависно од напонског нивоа, 
износе: 

- за далековод напонског нивоа 110 kV; за једноструки вод  заштитна зона је ширине 
22,0м (2 х 11,0м од осе далековода), а за двоструки вод заштитна зона је ширине 24,0м (2 х 12,0м од 
осе далековода) 

-  за  далековод напонског нивоа 35 kV; за једноструки вод заштитна зона је ширине  
16,0м (2 х 8,0м од осе далековода), а двоструког вода 20,0м (10,0м са обе стране од осовине 
далековода). 

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. 
лист СРЈ", бр. 18/92), изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак  људи) и друге 
ининфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је по правилу могућа. 
Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања  и изградње објекта или инфраструктуре 
прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа 
надлежног за изградњу/газдовање далеководом. 

У коридору далековода забрањен је постављање засада  високе вегетације. 
Наведени услови примењују се за све постојеће  и планиране далеководе. 
За постојеће далеководе, за које се Просторним планом  предвиђа измештање, до њиховог 

фактичког измештања,  остају на снази све утврђене мере заштите.   
Трасе нових, као и реконструкција постојећих далековода решиће се посебном 

урбанистичком и техничком документацијом. 
За изградњу  трафостаница 110/35kV "Сокобања" и 35/10kV "Сокобања - 2"  непосредна 

локација  и величина парцеле утврђује се конкретном  детаљном разрадом  
Локација нових и реконструкција постојећих трафостаница 10/0,4 kV решиће се посебном  

урбанистичком и техничком документацијом. 
За изградњу трафостаница непосредне локације и величина парцела утврђују се 

конкретном  разрадом, да буду испуњени следећи услови: 
- да иста буде постављена што ближе тежишту оптерећења, 
- да прикључни каблови буду што краћи, 
- да је расплет водова што једноставнији, 
- да  постоји могућност лаког приступа ради монтаже, замене и одржавања опреме, 
- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу трафостанице, 
- о утицају ТС на животну средину. 
Планска решења за намену и коришћење простора  у зони постојећих далековода, за које 

се  Просторним планом предвиђа измештање, не могу се примењивати  до обезбеђења њиховог 
измештања. 

Надземни водови 10kV, кабловски водови 10kV и трафостанице 10/0,4kV  спадају у 
објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, те се  исти могу градити на основу идејног пројекта 
и решене имовине, уз услов обезбеђења свих потребних техничких  услова усаглашености са другим 
објектима и мрежама. 

Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу изводити према условима 
надлежних електродистрибутивних предузећа и техничким  прописима. 

За изградњу далековода и трафостаница неопходно је имати услове надлежног завода за 
заштиту споменика културе. 

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему и изградњу ОИЕ чине 
прописи из подручја енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења простора и изградње 
објеката, заштите животне средине, имовинско-правних односа. 

За све пројекте везане за изградњу обновљивих извора енергије неопходно је, у складу са 
„Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину“ ("Службени гласник РС", 114/08) и другим законима везаним 
за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду процене утицаја на животну 
средину.  
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Поред наведених  потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана могуће су и 
друге локације на водотоцима у обухвату Просторног плана уколико задовољавају одређене услове 
на основу хидролошких мерења и прорачуна енергетских ефеката, у складу са смерницама ППР 
Србије, Водопривредне основе Србије, одговарајућих стратегија и планова за изградњу МХЕ. 

Објекти малих хидроелектрана морају се градити тако да: 
-  после искоришћене енергије вода буде враћена истог квалитета у водоток, 
-  се не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног 

дејства вода, 
-  се не погоршава услове санитарне заштите и не угрози биолошки минимум у водотоку. 
У случају градње већег броја малих хидроелектрана на истом водотоку треба испитати 

њихов кумулативни утицај на животну средину. 
Критеријуми енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме 

постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања објеката МХЕ. 
 
За издавање локацијских и грађевинских дозвола, од стране органа локалне самоуправе,  

за изградњу  малих хидроелектрана инвеститор и надлежно министарство су у обавези да обезбеде: 
-  Водне услове од Дирекције за воде, 
-  Услове Завода за заштиту природе Србије, 
- Услове надлежног завода за заштиту споменика културе, 
-  Доказ о праву својине на земљишту, у складу са Законом, 
-  Енергетску дозволу, у складу са Законом о енергетици, 
-  Техничку документацију (идејни и главни пројекат), 
-  друге неопходне услове, у складу са Законом. 
Поред наведених локација, ветропаркови се могу градити и на другим локацијама у 

захвату Плана, уколико се након мерења и анализа утврди да су погодне за изградњу.  Приликом 
одређивања локације нарочито посветити пажњу ризику по животну средину (бука, утицај на 
животињски свет) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области 
заштите природе и животне средине. 

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, 
испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних електрана на 
свим локацијама у захвату Просторног плана које испуњавају услове, у складу са Законом. 

Локације за објекте предвиђене за коришћење биомасе у захвату плана утврдиће се на 
основу техноекономских анализа, и могуће их је градити на свим локацијама које испуњавају услове 
за то, у складу са законом. 

За издавање локацијских и грађевинских дозвола, од стране Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања и од органа локалне самоуправе, за изградњу  
ветропаркова, соларних електрана и постројења за сагоревање биомасе, инвеститор је у обавези да 
обезбеди: 

-  Услове заштите природе, 
-  Доказ о праву својине на земљишту, у складу са Законом, 
-  Енергетску дозволу, у складу са Законом о енергетици, 
-  Техничку документацију (идејни и главни пројекат), 
-  друге неопходне услове, у складу са Законом. 
Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме 

постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката ОИЕ. 
Приликом изградње стамбених и пословних објеката за боравак и рад људи примењивати 

све стандарде и прописе везане за термичку изолованост објеката, квалитет уграђених материјала и 
инсталација у објектима.  

4. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА 
 Због малих густина становања на подручјима за која се не ради даља планска разрада,  
топлификација није исплатива и није предвиђена.   

Објекат гасовода је цевовод опремљен потребним деловима и уређајима који служе за 
сигуран транспорт гаса, тако да се као пратећи објекат планира телекомуникациони оптички кабл за 
потребе даљинског надзора и управљања постројењима гасовода, са полагањем у коридору 
гасовода. 
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Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара), као и продуктовода 
обезбеђују се две зоне заштите и то: 

1. Ужа зона заштите, чија ширина износи 60 метара, односно по 30 метара са сваке 
стране гасовода (продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или боравак 
људи. 

2. Шира зона заштите гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност 
гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200 метара са сваке стране гасовода, рачунајући од 
осе цевовода. 

Поред ових зона заштите, код градње гасовода и продуктовода мора се испоштовати и 
услов да је у појасу ширине од 5 метара са једне и друге стране, рачунајући од осе цевовода, 
забрањена садња биљака (дрвећа) чији корени досежу дубину већу од 1 метра, односно за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 метара. 

Трасе (положај у простору) свих гасоводних система средњег и високог притиска (од 
4бара до 50 бара), решаваће се посебном урбанистичком документацијом (плановима детаљне 
регулације). Локације мернорегулационих станица (МРС) решаваће се урбанистичким пројектима. 

У насељима у захвату Плана за која је планирана гасификација (дистрибутивна гасоводна 
мрежа ниског притиска, притиска мањег од 4 бара), а која се налазе ван захвата планова генералне 
регулације, могуће је издавање локацијске дозволе за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже 
ниског притиска, уз обавезу дистрибутера да обезбеди службеност пролаза кроз саобраћајне 
површине, као и обавезу усклађивања са осталим инфраструктурним мрежама. 

Приликом изградње мерно-регулационих станица, потребно је обезбедити зоне 
опасности, и то: 

1. Зона опасности 1 – зона у којој се при нормалном раду могу појавити запаљиве или 
експлозивне смеше ваздуха и гаса – полупречника 1м од елемената гасних инсталација МРС. 

2. Зона опасности 2 – зона у којој се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше 
ваздуха и гаса у ненормалним условима – полупречника 3м од елемената гасних инсталација МРС. 

Минимално растојање мерно-регулационих станица на гасоводу средњег притиска 
(примарној градској гасоводној мрежи) од објеката супраструктуре је 15м, а до регионалних и 
локалних путева 10м. Све радове изводити у складу са Правилником о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и 
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт ("Службени листу СФРЈ", 
бр.26/85) и другим важећим законима и прописима. 

Пре изградње, магистралног гасовода као и свих гасоводних система средњег, високог и 
ниског притиска, потребно је прибавити услове надлежног завода за заштиту споменика културе. 

 
5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
Примена принципа да величина претплатничке петље буде од 0,5 до 1,0 км у просторима 

са већим густинама становања и до 2,0 км у сеоским срединама, и могућност надоградње 
мултисервисних приступних чворова (MSAN) одређеним модулским елементима не омогућује да се 
утврде локације истих без конкретнијих прорачуна густине телефонских претплатника на 
појединим подручјима. Као норматив за прорачун потребног броја телефонских претплатника у 
наредном периоду користити: два телефонска прикључка по стамбеној јединици и телефонски 
прикључак на 15-50 м2 пословног простора 

Све базне радиостанице сва три оператера пројектовати и градити са примопредајницима 
малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово 
изазива већу густину објеката базних станица, и због малих снага примопредајника и могућности 
покривања одређених простора, избор оптималне локације је могућ тек после одређених мерења, те 
се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким)  плановима. Објекти за смештај 
базних станица са одговарајућом опремом могу се градити у оквиру објекта у зеленим површинама 
и слободног простора. Непосредни простор око опреме базне станице оградити (око 100 м2) и 
спречити блиску изградњу која  ће смањити ефикасност функционисања. 

Пре одређивања локација, пројектовљња и изградње, за базне станице је потребно 
прибавити услове надлежног завода за заштиту споменика културе. 
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2.2.1.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО 
ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
На сливу акумулације "Бован", потребан степен опремљености грађевинског земљишта 

за издавање свих локацијских и грађевинских дозвола у грађевинским подручјима, подразумева 
1.обезбеђеност канализационом мрежом и предвиђеним системима за збрињавање отпадних вода, 
као и за 2.третман чврстог комуналног и индустријског отпада. 

Као прелазно решење до изградње система за одвођење употребљених вода, дозвољава се 
изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем и одвожењем садржаја на 
за ту намену одређену локацију. 

Одговарајући степен комуналне опремљености (и за површине ван слива акумулације 
"Бован") одређен је у даљем тексту, у оквиру правила уређења и изградње. 
 
2.2.1.4. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 

ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ 
МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА  

За активности које могу непосредно или посредно проузроковати промену облика, 
изгледа или особености непокретних културних добара или њихове заштићене околине, правила 
се утврђују на основу мера заштите овог Плана и услова надлежног Завода за заштиту 
споменика културе, а на основу Закона о културним добрима и прописа донетим на основу њега. 

За сва непокретна културна добра или њихову заштићену околину које ће добити 
доходовну намену, пре обнове и реконструкције морају се израдити конзерваторски или други 
услови за предузимање мера техничке заштите и других радова, у складу са ресорним законом. 

 
2.2.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 

ЉУДИ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
Ове врсте заштита обезбеђене су при утврђивању просторне организације планског 

подручја, размештаја објеката од виталног значаја, конципирања система саобраћаја и 
инфраструктуре, применом општих  принципа заштите од елементарних непогода, природних 
катастрофа и ратних разарања. 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
Начела заштите, која се морају спроводити на основу Просторног плана или кроз 

детаљну разраду, а значајна су за заштиту здравља људи, јесу:  
- искључење свих намена које су у колизији са водоснабдевањем (сеоског и викенд 

становања са подручја максималног успора, колског саобраћаја из ужих зона заштите), чиме се 
штите воде од сигурног загађења (антропогени фактор), а становништво и материјална добра од 
ретких, али извесних високих вода;  

- изградња мањих акумулација на притокама Моравице узводно од акумулације "Бован", 
и на сливу Топоничке реке, чиме ће се, сталним дотоком воде у "Бован" чувати неопходни квалитет 
воде за пиће и омогућити пољопривредна производња  у  сушнијим  периодима,  али заштитом подручја од 
бујичних потока, штитити и животи људи и имовина. 

 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
Ради заштите шума и шумског земљишта од пожара, при изради шумско – привредних 

основа, неопходно је предвидети пресецање шумских зона и комплекса противпожарним појасевима 
и просекама које ће спречавати просторно ширење ватре и на тај начин утицати на спречавање или 
умањење штетних последица. У шумама треба подизати мешовите засаде, биолошке противпожарне 
пруге у листопадним и четинарским шумама, обезбедити излетишта и снабдевање водом и опремом 
и средствима за гашење пожара и др. Кориснике треба обавезати да обезбеде одговарајући квалитет 
и проходност шумских путева како би се лакше стигло до места избијања пожара. 
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Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200м од руба шуме, 
изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од 
пожара. 

Изворишта водоснабдевања обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара.  
Код грађевинских подручја, као превентивни услови за спречавање пожара предвиђају 

се: удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне намене од ризичних (радних) зона, 
приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката, безбедносни појасеви између 
објеката, за спречавање ширење пожара. 

У насељеним местима је обавезно организовање добровљне ватрогасне службе и система 
контроле и праћења у случају да дође до пожара, у које се мора укључити и локално  становништво. 

У погледу изградње треба се опредељивати за материјале који ће имају што већи степен 
ватроотпорности. 

При планирању, пројектовању и изградњу саобраћајне мреже треба обезбедити 
максималну приступачност на пожар најосетљивијим објектима и деловима насеља (индустријске и 
складишне зоне, школе, здравствене установе, веће стамбене зграде итд). 

 Приликом изградње водоводне мреже урбаних насеља, препоручује се постављање 
уличних хидраната и прикључака за воду у близини горе наведених зона и објеката.  

У сеоским насељима пожељно је на погодним и приступачним местима поставити или 
ископати приручне танкове за воду у случају да пожар захвати већи број објеката. 

Складишта горива, експлозивних и запаљивих материјала треба лоцирати у складу са 
техничким прописима и то углавном даље од насеља. 

 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
Заштита од елементарних непогода обухвата: 
- изградњу предбрана као заштите акумулације "Бован" од ерозионих наноса; 
- искључење еродибилних земљишта из инфраструктурних коридора и комуналних 

комплекса (депоније и тд.);  
- обнављање и формирање вегетације која ће заштитити тло од ерозије, одроњавања и 

исушивања;  
- искључење земљишта подложних клижењу из подручја предвиђених за развој и 

изградњу;   
- усклађивање планирања, пројектовања и  изградње, са законима и прописима који 

регулишу заштиту од пожара (формирање антипожарних појасева итд) и земљотреса. Концепт 
заштите од земљотреса (VI0-VII0 ЦМС на планском подручју) заснован је на опште примењиваном 
принципу "прихватљивог" сеизмичког ризика, тј. дефинисању, код планова нижег реда, планерских 
и пројектних грађевинских техничких услова за минимизирање људских жртава и материјалне 
штете, јер се асполутна заштита од земљотреса не може постићи. 

За објекте супраструктуре предвиђа се селективна нова изградња уз примену асеизмичких 
норматива, санација оштећених објеката под прописаним условима и селективно уклањање 
оштећених објеката или замена новим уз анализу оправданости. За објекте инфраструктуре  
утврђују се као елементи "прихватљивог" сеизмичког ризика за VI0-VII0 ЦМС, трајање дисфункције 
система и захвату планског подручја. 

У случају непосредне опасности или у току елементарних непогода предузимаће се мере  
утврђене одговарајућим законима и прописима или одлукама локалне заједнице и штабова цивилне 
заштите. 

Ублажавање и отклањање последица  подразумева: измештање деоница државног пута 
другог реда бр. 121 и општинских путева који су тренутно на клизишту, на стабилније тло; санацију 
евидентираних клизишта; обнављање педолошког слоја на микролокацијама са еродираним земљиштем; 
чишћење акумулације "Бован" од ерозивног талога. Перманентно евидентирање кроз даљу планску 
разраду, клизишта и ерозије и предвиђање мера за санацију (пошумљавањем пре свега). 

 
ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА  И РАТНИХ  ДЕЈСТАВА 
Заштита од технолошких удеса и индустријских акцидената подразумева пројектовање и 

извођење заштите вода и ваздуха у односу на индустријска постројења, као и туристичке садржаје 
до највећих нивоа стандарда из тих области.  
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На планском подручју нема значајних отворених ни притајених извора експлозија, које би 
изазвале техничку катастрофу у редовним мирнодопским условима.  

Услед дејства удара кинетичке енергије у тлу, као и услед различитог ратног дејства може 
се очекивати појава рушевина од просторних објеката. Планска мера је обезбеђење од тоталног 
рушења објеката, планирањем саобраћајних профила који би омогућили проходност саобраћајница 
у попречном профилу од 3-5м. 

У случају рата, осим Сокобање као општинског центра, подручје се (због 
водоснабдевања, културно-историјске баштине и туристичког значаја) налази у IV зони 
угрожености (Уредба о организовању и функционисању цивилне заштите ("Службени гласник РС", 
број 21/92). У сеоским насељима, за заштиту људи и материјалних добара предвиђени су рововски и 
природни заклони.  

Сокобања је у III зони угрожености. За заштиту људи и материјалних добара Сокобање, 
викенд насеља, хотела, спортско-рекреативних центара, аквапаркова, ловачких домова, предвиђена 
су двонаменска склоништа допунске заштите отпорности 50 kPa и капацитета 50 места.  

Даље планске разраде Просторног плана морају садржати размештај објеката и простора 
за намену заштите људи и материјалних добара и режиме коришћења земљишта у функцији 
одбране. 

У случају ратне опасности становништво подручја Просторног плана ће се организовано 
евакуисати у сеоска насеља на подручју Општине. 
 
2.2.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ  
Код изградње јавних површина и објеката, услови за  несметано кретање и коришћење 

слободних и јавних површина и за приступ јавним и комерцијалним садржајима хендикепираних 
и инвалидних лица, старих особа и особа са децом (у складу са стандардима за просторне потребе 
инвалида у зградама и околини за прилазне елементе и просторе) морају се обезбедити 
пројектовањем тротоара потребне ширине и без већих степеника, закошавањем и спуштањем 
ивичњака тротоара и стаза (посебно на пешачким прелазима), као и изградњом предвиђених 
рампи уз степеништа и пешачке комуникације на прилазима зграда. Делове пешачких стаза, за 
случај поледице, по потреби треба опремити одговарајућим држачима. 

Приликом уређења слободних и зелених парковских површина, стаза и пешачких 
токова, код пројектовања нових објеката, као и код реконструкције приземља постојећих објеката, 
где год је то могуће, уз степеништа (или уместо њих) треба предвидети косе рампе за кретање 
хендикепираних лица, старих особа и особа са дечјим колицима. 
 
2.2.1.7.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Неопходно је сагледати потрошњу енергије у свим аспектима на подручју Просторног 
плана и предузети мере за већу енергетску ефикасност и мању потрошњу енергената. Као 
стимуланс, потребно је увести подстицајне мере за индустрију и становништво за примену мера 
енергетске ефикасности.  

Потребно је радити на процесу гасификације потрошача у захвату Просторног плана, 
чиме ће се смањити потрошња фосилних горива и девастација шума, као и смањити потрошња 
електричне енергије за грејање.  

Неадекватна изолованост стамбених и других објеката, као и лош квалитет грађевинске 
столарије утичу на неефикасну потрошњу топлотне, а самим тим и електричне енергије. Потребно је 
повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних 
услуга. 

Неопходно је обезбедити унапређење енергетске ефикасности у јавним објектима 
социјалне намене (школе, болнице, дом старих) применом мера на грађевинском омотачу, систему 
грејања и унутрашњем осветљењу. 
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Пре евентуалне промене столарије  на објектима проглашеним за културна добра или ако 
имају претходну заштиту (ради обезбеђења енергетске ефикасности при увођењу у туристичку или 
другу понуду), обавезно прибавити услове Завода за заштиту споменика културе Ниш. 

Обавезна је инплементација позитивних законских прописа и стандарда  из области 
енергетске ефикасности (Правилник о енергетској ефикасности зграда и Правилник оусловима, 
садржини иначину издавања сертификата о енергетским својствима зграда - оба "Сл. гласник РС" 
бр. 61/11). Неопходно је и доношење техничких прописа и стандарда везаних за економску 
ефикасност на регионалном и општинском нивоу. Потребно је обезбедити податке о тренутном 
стању (како би се могло кренути у дефинисање стратегија, решавање проблема и штедњу енергије, а 
база података би омогућила праћење напретка у свим областима). На нивоу Општине треба 
обезбедити израду енергетског биланса и енергетског плана. 
 
2.2.1.8. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ 

САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА  
(Реферална карта бр.4: Карта спровођења) 
Шематски прикази уређења урађени су само за насеља (18 насеља за која није 

предвиђена даља планска разрада) и то: Бели Поток, Богдинац, Церовица, Дуго Поље, Језеро, 
Левовик, Милушинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник, Рујевица, Шарбановац, Сесалац, 
Трговиште, Врбовац, Врело и Врмџа. 

Шематски прикази уређења насеља обухватају постојеће грађевинско подручје насеља и 
предвиђена проширења. Шематски прикази уређења насеља садрже основне планиране намене 
површина у обухвату шематског приказа (за становање, конкретне централне функције; код 
проширења и за специфичне функције: радне зоне, здравствено-лечилишне, спортско-рекреативне).  
 
2.2.1.9. ПЛАНИРАНО УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА НАСЕЉА ЗА 

КОЈА ПРОСТОРНИ ПЛАН САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА 
(Графички прикази: Шеме уређења насеља, 1-18) 
У насељима за која су урађене шеме уређења, а која ће се надаље развијати као примарна (тј. 

немају елементе централитета), површине и објекти јавне намене су готово у потпуности постојећи.  
Јавни објекти и површине јавне намене су за делатности неких јавних служби (различитих 

по селима) и за комуналне делатности (гробља). 
Нови објекти се предвиђају за јавне делатности, за сахрањивање се у неким селима 

предвиђају проширења постојећих гробаља, а у неким формирање нових комплекса са недостајућом 
површином. Готово сви обекти јавних служби морају се опремити новом, савременом опремом, а 
сви комплекси гробаља адекватно санитарно уредити. 
  
2.2.1.10.  ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA 
(Реферална карта бр.4: Карта спровођења). 
Предвиђена даља планска разрада Просторног плана, подразумева: 
а) израду планова генералне регулације за бањска места (Сокобању и Бању Јошаницу), за 

остале центре заједнице насеља (Читлук-првенствено због рудника, Трубаревац (са спортским 
центром) који је у непосредној близини акумулације "Бован" намењене водоснабдевању и за 
Мужинац) и за будућа туристичка насеља (Николинац, Блендија, Жучковац); 

б) израду планова детаљне регулације за 8 планираних акумулација, (међу којима за 
акумулације "Жучковац" и "Врмџа" са подбранским спортским центром), за неке објекте и деонице 
мрежа саобраћајне и техничке инфраструктуре и за нова викенд насеља (као неформална насеља); 

в) израду урбанистичких пројеката за неке објекте и деонице мрежа техничке 
инфраструктуре. 

Границе грађевинских подручја насеља за која ће се радити детаљна разрада, у 
Просторном плану су дате оријентационо, тј. као прелиминарне, а прецизно ће се дефинисати  кроз 
израду конкретног плана регулације. 
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2.2.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату Плана, а 

односе се на појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање 
локацијске дозволе на укупном земљишту обухваћеном Планом, осим за грађевинско земљиште 
обухваћено Планом за које је одређена обавеза даље планске разраде. 

Изграђени стамбени објекти ван грађевинског земљишта, до јула 2011. године, 
задржавају се, а нова изградња је могућа само у складу са важећим законским прописима и 
Просторним планом. 

 
2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Просторним планом. 

Пољопривредно земљиште које је у складу са Просторним планом одређено као 
грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну 
производњу. Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће 
се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 
65/08 и 41/09). 

 
Врста и намена објеката који се могу градити 

На пољопривредном земљишту је забрањена изградња. Забрањено је коришћење 
обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе у 
непољопривредне сврхе. Дозвољено је изузетно (у складу са одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту): 

1. изградња или реконструкција породичне стамбене зграде пољопривредног 
домаћинства у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају 
природног раздвајања пољопривредног домаћинства, највише до 200м2 стамбеног простора, 

2. изградња економских објеката који су у функцији примарне пољопривредне 
производње, а власнику је пољопривреда основна делатност и ако не поседује друго необрадиво 
пољопривредно земљиште. Објекати који су у функцији примарне пољопривредне производње - 
пољопривредни објекти су објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување 
готових пољопривредних производа, пластеници, стакленици, стаје за гајење стоке, објекти за 
потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, 
објекти за гајење печурки, пужева и риба, 

3. изградња објеката и коридора саобраћајне инфраструктуре (јавни путеви, путни 
објекти и саобраћајне површине) и то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, 

4. изградња и проширење пољских путева који доприносе рационалном коришћењу 
пољопривредног земљишта, 

5. изградња комуналне инфраструктуре (јавна расвета, водовод, канализација и др), 
6. регулација водотокова,  
7. изградња комуналних објеката (гробља, сточне јаме) и то првенствено на земљишту 

ниже бонитетне класе, 
8. формирање пољопривредних газдинства у функцији етно-туризма, 
9. изградња објеката који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и наводњавање 

земљишта или за уређење бујичних вода, 
10. уређење изворишта термо - минералних вода по претходно прибављеним 

водопривредним условима и сагласнoстима од надлежних институција за њихову експлоатацију, 
11. изградња ветроелектрана и малих хидроелектрана, уз претходно прибављену 

сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, у складу са чл. 69. Закона о 
планирању и изградњи. 

(Урбанистички параметри дати су у поглављу Правила грађења на грађевинском 
земљишту, а дефинишу се и према важећим правилницима за појединачне врсте објеката.) 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње могу да се граде само за 
сопствене потребе власника. Бруто површина стамбеног објекта може износити највише 50% од 
бруто површине изграђених затворених пољопривредних објеката. 
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Објекти у функцији пољопривредне производње су слободностојећи објекти или 
групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезане. 

Правила преузета из Закона о пољопривредном земљишту односе се само на 
домаћинства која су ту стално насељена и регистрована за делатност шумарства као 
основне или једине делатности. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру пољопривредног земљишта, предвиђена је 

изградња објеката компатибилних основној намени, за развој интензивне или еколошке 
пољопривредне производње. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На пољопривредном земљишту забрањена је изградња свих објеката који нису наведени 

под насловима Врста и намена објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте 
објеката у поглављу Правила грађења на пољопривредном земљишту. 

Услови за формирање парцеле 
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина 

мања од пола хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не може да се 
уситни на парцеле чија је површина мања од једног хектара. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
За паркирање возила за објекте у функцији пољопривреде, свих врста и типова изградње, 

обезбеђује се простор за паркирање возила на сопственој парцели, а за смештај пољопривредних 
машина, теретних и путничких возила. 

Посебне напомене 
За коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, обавезна 

је (у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Законом о планирању) израда 
урбанистичко техничких докумената и то: пројекат парцелације или препарцелације за 
формрмирање грађевинске парцеле и урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску 
разраду локације. 

 

2.2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Правила грађења на шумском земљишту се утврђују на основу услова ЈП за газдовање 

шумама "Србијашуме" и Завода за заштиту природе и у складу са Законом о шумама ("Сл. гласник 
РС", бр. 30/10) и важећим правилницима за појединачне врсте објеката. 

Врста и намена објеката који се могу градити 
На шумском земљишту је забрањена градња. Дозвољена је изузетно изградња: 
- објеката у функцији шумске привреде (одржавање и експлоатација шума); 
- економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари; 
- приступних саобраћајних површина (јавних и шумских путева); 
- мреже и објеката инфраструктуре у складу са Просторним планом. 
(Урбанистички параметри дати су у поглављу Правила грађења на грађевинском 

земљишту, а дефинишу се и према важећим правилницима за појединачне врсте објеката). 
Правила преузета из Закона о шумама односе се само на домаћинства која су ту 

стално насељена и регистрована за делатност шумарства као основне или једине 
делатности. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру шумског земљишта, предвиђена је изградња 

објеката компатибилних основној намени: 
- објекти у функцији екотуризма, рекреације и ловства; 
- објекти за коришћење обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране 

и сл) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове 
намене мања од 15 ha (што подразумева промену намене само на површини неопходној за изградњу, 
коришћење и одржавање предметног објекта); 

- пратећи објекти (шанк-барови, надстрешнице, одморишта, стазе, просторије за опрему 
и сл); 
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- објекти за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и за 
потребе одбране земље. 

 Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На шумском земљишту забрањена је изградња свих објеката који нису наведени под 

насловима Врста и намена објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте објеката 
у поглављу Правила грађења на шумском земљишту. Постројења за механичку прераду дрвета и 
слични објекти шумске привреде не смеју се постављати у шуми, односно на удаљености мањој од 
200м од руба шуме. 

Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Објекти за туристичко - рекреативне сврхе могу бити максималне бруто површине у 

основи 400м², максималне спратности П+1+Пк. 
Пратећи објекти (шанк - барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити 

површине до 100м², максималне спратности П. 
Највећа дозвољена висина надстрешница је 7,0м. 
Посебне напомене 
Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је обавезна употреба природних материјала 

прилагођених шумском окружењу (дрво, камен, шиндра), традиционалних форми и уклапање у 
природни амбијент. 

За изградњу објеката на шумском земљишту неопходна је израда урбанистичких 
пројеката. 

2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
Правила грађења на водном земљишту се утврђују на основу услова ЈВП "Србијаводе" и у 

складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10) и важећим правилницима за појединачне 
врсте објеката. 

Врста и намена објеката који се могу градити 
Дозвољена је  изградња: 
- објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова, 
- објеката за туристичко-рекреативне сврхе, 
- спортских терена без ограда и трибина (партерни објекти), 
- мреже и објеката инфраструктуре, 
- саобраћајница, приступних путева, пешачких и бициклистичких стаза. 
Могу се градити објекти на води и објекти на обали. За изградњу објеката на води 

(воденице и сл) неопходно је урадити хидрауличке прорачуне. Ови објекти не смеју да утичу на 
пропусну моћ корита, у смислу пропуштања таласа великих вода. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
На подручју Просторног плана, у оквиру водног земљишта, предвиђена је изградња 

објеката компатибилних основној намени: 
- објеката за експлоатацију речног материјала, 
- објеката намењених одбрани државе, 
- пратећи објекти (шанк - барови, просторије за пресвлачење и сл). 
Одморишта, стазе, дрвене надстрешнице и сл, у оквиру партерног уређења, су, такође, 

компатибилни садржаји. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
На водном земљишту је забрањена изградња стамбених, угоститељских, производних и 

других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност 
водопривредне инфраструктуре, као и објеката којима се смањује пропусна моћ корита. 

Највећа дозвољена спратност и/или висина објеката 
Пратећи објекти (шанк - барови, одморишта, просторије за опрему и сл) могу бити само 

приземни и то бруто површине у основи до 100м². 
Највећа дозвољена висина надстрешница је 7,0м. 
Посебне напомене 
Архитектура и естетика објеката на води и на обали условљена је уређењем приобалне 

зоне. Они треба да буду обликовани тако да не угрожавају визуелно сагледавање воденог простора и 
друге обале реке. Обликовање објеката на води и на обали извести тако да позицијом, габаритима, 
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материјалима, изгледом и начином коришћења буду уклопљени у околни простор и намену, тј. да не 
наруше природне вредности и пејзажне одлике простора. 
 

2.2.2.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

2.2.2.4.1. ОПШТИ УСЛОВИ 

На археолошким локалитетима и парцелама заштићених добара и њихове заштићене 
околине, није дозвољена никаква градња, ако није изричито одобрена посебним условима. На 
заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови, без 
претходно прибављених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе. 

Субјекат који по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром 
под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава с пажњом тако да не дође до оштећења или 
уништења његових споменичких својстава. Није дозвољено рушење, раскопавање, преправљање, 
презиђивање, прерађивање, или извођење било каквих других радова који могу променити изглед и 
вредност културног добра, без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног 
завода. 

Врста и намена објеката који се могу градити, као и врста и намена објеката чија је 
изградња забрањена, дати су у правилима грађења за сваку зону појединачно. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама 
одређени су у склопу могућих намена уз сваку доминантну намену. 

Услови за формирање грађевинске парцеле (минимална површина грађевинске 
парцеле, минимална ширина грађевинске парцеле према саобраћајници) дефинисани су за сваку 
намену према типу градње. Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума 
утврђеног применом правила о парцелацији. Грађевинска парцела може се укрупнити 
препарцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно планираној или 
постојећој намени грађевинске парцеле. 

Позиционирање објеката на грађевинској парцели дефинише се грађевинском 
линијом у односу на: регулациону линију, границу бочне суседне парцеле и унутрашњу границу 
суседне парцеле. У зони у којој постоје изграђени објекти, у оквиру потпуно или делимично 
формираних блокова, позиција објеката на парцели утврђује се у складу са правилима грађења и на 
основу позиције већине изграђених објеката у блоку. Правила за позиционирање објеката на 
парцели су дефинисана за сваку намену у складу са типом градње. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле дефинисан је за сваку 
намену у складу са типом градње. 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката дефинисани су за сваку намену у 
складу са типом градње. 

Постојећи објекти чији су урбанистички параметри (индекс заузетости грађевинске 
парцеле, индекс изграђености грађевинске парцеле, спратност објекта, висина објекта и др) већи од 
утврђених вредности, задржавају постојеће параметре, без могућности доградње. 

За постојеће објекте чији су урбанистички параметри (индекс заузетости грађевинске 
парцеле, индекс изграђености грађевинске парцеле, спратност објекта, висина објекта и др) мањи од 
Просторним планом утврђених вредности, могућа је доградња до вредности датих правилима 
грађења Просторног плана. 

У случају замене објекта новим, поштују се урбанистички параметри дефинисани 
Просторним планом. 

Висина (спратност) и положај нових објеката у непосредном окружењу непокретних 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту, не смеју да смање њихову видљивост 
или приступачност.  

Повећање спратности и габарита надградњама, доградњама и сличним интервенцијама на 
непокретним културним добрима није дозвољено, осим у изузетним, оправданим случајевима по 
непосредној процени и одобрењу надлежног завода за заштиту споменика културе. 

 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели дефинисани су за 

сваку намену. 
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
дефинисани су за сваку намену. 

2.2.2.4.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или 
се налази на растојању које је за поједине врсте објеката утврђено Просторним планом. Подземна 
грађевинска линија за подземне објекте (делови објеката, склоништа, гараже и сл) може се утврдити 
и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и унутрашњем дворишту изван габарита 
објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне 
мреже. 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у 
прекинутом низу, износи најмање половину висине вишег објекта. Удаљеност се може смањити на 
четвртину, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за 
становање (као и атељеима и пословним просторијама). Ова удаљеност не може бити мања од 4,00m 
ако један од зидова објекта садржи отворе за дневно осветљење. Вишеспратни слободностојећи 
објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног 
осунчања. 

Релативна висина објекта се одређује кроз следеће односе: 
1) висина новог објекта мања је од 1,5 ширине регулације улице, односно од растојања до 

грађевинске линије наспрамног објекта; 
2) висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседног објекта. 
Висина објекта је: 
1) на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са 

косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 
2) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до 

коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца; 

3) на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до 
коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете јавног пута до 
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00m; 

4) на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца); 

5) на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, висина објекта утврђује 
се применом одговарајућих напред наведених ставки. 

Висина објеката који имају индиректну везу са јавним или приступним путем преко 
приватног пролаза утврђује се у складу са напред наведеним ставовима. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта, и то: 

1) кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 

2) кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте; 
3) за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од 

коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног 
пута; 

4) за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља 
објекта одређује се применом одговарајућих напред наведених тачака; 

5) за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота 
приземља утврђује се актом о урбанистичким условима и применом одговарајућих тачака овог 
пасуса; 

6) за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота 
приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се 
унутар објекта). 

Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,20m и то на делу 
објекта вишем од 4,50m, односно грађевинску линију више од 1,60m. Хоризонтална пројекција 
испада поставља се у односу на регулациону, односно грађевинску линију. 
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Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и 
то: 

1) излози локала - 0,30m, по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00m, а 
испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

2) излози локала - 0,90m по целој висини у пешачким зонама; 
3) транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00m по 

целој ширини објекта са висином изнад 3,00m; 
4) платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00m од спољне 

ивице тротоара на висини изнад 3,00m, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 
5) конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m. 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 

стубова, надстрешнице и сл) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и 
то: 

1) на делу објекта према предњем дворишту - 1,20m, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

2) на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 
растојања од 1,50m) - 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља; 

3) на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 
растојања од 2,50m) - 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља; 

4) на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,00m) - 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је 
грађевинска линија 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. 
Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. Отворене 
спољне степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и 
друге функције дворишта. 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи 
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

1) стопе темеља и подрумски зидови - 0,15m до дубине од 2,6 m испод површине 
тротоара, а испод те дубине - 0,50m; 

2) шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00m. 
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника 

или корисника парцеле. 
Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота 
нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40m 
која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге 
врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до 
висине 1,40m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља 
према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

Парцеле за објекте од општег интереса ограђују се на начин утврђен у претходном 
пасусу. Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по 
живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди 
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надлежни орган. Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и 
пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл) могу се ограђивати зиданом 
оградом висине до 2,20 m. 

Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне целине (стамбени део, 
економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем на нивоу блока у 
регулационом плану. Ако такво решење не постоји, површинске воде се одводе са парцеле 
слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно 
јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се 
усмеравати према другој парцели. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта у 
сеоским насељима одводе се регулисано до ђубришне јаме, када се економско двориште налази уз 
јавни пут. 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом, треба да су у складу са амбијентом и да доприносе 
очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности простора. Не користити 
елеменате и композиције као што су нападни фолклоризам, плагијати детаља античке архитектуре, 
додавање лажних мансардних кровова и слично. Нови објекти својим пропорцијама и архитектуром 
треба да чине обликовну целину са суседним објектима и блоком у целини. 

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. Дозвољено је формирање 
вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије 
отвора максимално 2,2м чиме се обезбеђују излази на балкон или лођу у поткровљу. Облик и 
ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим 
етажама. Мансардни кров треба пројектовати као традиционални мансардни кров уписан у 
полукруг. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, не сме имати препусте или на други 
начин изаћи ван основног габарита објекта. Мансардни прозори се могу поставити само на стрмију 
раван мансардног крова. Максимална висина унутрашње преломне линије стрмије и блаже кровне 
равни мансардног крова, рачунајући од коте пода је 2,2м. 

Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности, усклађује 
се са конзерваторским условима. Услове за реконструкцију непокретних културниих добара, као и 
објеката који се налазе у заштићеној околини непокретних културних добара, утврђујe надлежнa 
установa заштите споменика културе. У оквиру насеља изражених амбијенталних вредности 
препоручује се реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима у функцији 
сеоског туризма. Простор планирати и градити у стилу традиционалног наслеђа и обновом 
историјски вредних објеката. 
 
2.2.2.4.3.   ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА (НАМЕНАМА) 

На основу анализе стања коришћења земљишта на планском подручју, а имајући у виду и 
евидентиране потребе за простором и делатностима, правила грађења дефинишу се за следеће зоне: 

1. становање: 
- стамбена зона и 
- стамбена зона за повремено становање, 
2. радна зона: 
- објекти производно - трговинских делатности, 
- пољопривредни комплекси и 
- фарме за узгој стоке, 
3. јавнa наменa, 
4. верски објекти, 
5. комуналне делатности, 
6. угоститељство и туризам. 
 
а.  СТАМБЕНА ЗОНА 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени становању, а препоручују се типови објеката 

доминантни у постојећој физичкој структури блока или непосредног окружења. 
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Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у стамбеној зони су: трговина, администрација, 

услуге, занатство, сервиси, угоститељство, објекати за пружање туристичких услуга у сеоском 
домаћинству, економски објекти. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња индустријских производних објеката, као и објеката који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 

У постојећој изградњи и код интерполације у грађевинско ткиво, најмања ширина фронта 
грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта је 10,0m, двојних 
објеката 16,0m (два по 8,0m) и објеката у непрекинутом низу 5,0m. Код изградње у  планираном 
проширењу грађевинског подручја, најмања ширина фронта грађевинске парцеле, за све врсте 
изградње, износи 15,0m. 

 
Минимална површина грађевинске парцеле 
У постојећој изградњи и код интерполације у грађевинско ткиво, најмања површина 

грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта је 300,0m2, 
двојног објекта је 400,0m2 (две по 200,0m2), објеката у непрекинутом низу 150,0m2, полуатријумских 
објеката 130,0m2 и објеката у прекинутом низу 200,0m2. Код изградње у  планираном проширењу 
грађевинског подручја, минимална површина грађевинске парцеле за породично становање 
непољопривредног домаћинства је 400м2, за породично становање са смештајним капацитетима за 
издавање - неопходно је 30-75м2 (према категорији) по туристичком лежају, односно минимално 
400м2,, док је минимална површина грађевинске парцеле за мешовита домаћинства 600,00 m2, а за 
пољопривредна 800,00 m2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Код изградње у планираном проширењу грађевинског подручја, минимално растојање 

грађевинске линије сеоских стамбених објеката од регулационе je 5м, а код постојећe изградњe и  
интерполације у изграђени блок растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%). 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Међусобна удаљеност спратних сеоских стамбених објеката је 10,0m, а приземних 

слободностојећих 6,0m. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 6,0m не 
могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Код постојећe изградњe и интерполације у изграђени блок, за сеоске објекте на 
грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m међусобна удаљеност је 
најмање 6,0m, а за стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле 
мања од 15,0m међусобна удаљеност износи најмање 5,0m. Код изградње у планираном проширењу 
грађевинског подручја, за сеоске објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта 
парцеле већа од 15,0m међусобна удаљеност је најмање 10,0m, а за стамбене објекте на 
грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,0m међусобна удаљеност 
износи најмање 6,0m. 

Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта на делу 
бочног дворишта северне оријентације и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5m, а двојних и 
објеката у прекинутом низу 4,0m. За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе 
грађевинске парцеле мање од наведених вредности, не могу се на суседним странама предвиђати 
отвори стамбених просторија. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле за сеоске стамбене објекте 

је 0,4, а на грађевинској парцели за домаћинства која желе да се укључе у туристичку понуду је 0,5. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
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Максимална спратност објеката за породично становање и породично становање са 
смештајним капацитетима за издавање је П+1. Могућа je изградња подрумских или сутеренских 
просторија, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Максимална спратност 
помоћних објеката је П.  

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 10,0m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Дозвољена је изградња економских објеката, помоћних објеката, објеката за пружање 

туристичких услуга у сеоском домаћинству и објеката за обављање делатности које не угрожавају 
основну намену и које немају негативних утицаја на животну средину. 

Економски објекти су: 
1) сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници), испусти за 

стоку, ђубришне јаме - ђубришта, пољски клозети и др, 
2) уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за 

сопствену употребу и др; 
3) пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, магацини хране и 

објекти намењени исхрани стоке и др. 
Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских 

захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Површина под економским објектима се 
узима у обзир при израчунавању индекса заузетости грађевинске парцеле. Максимална висина 
економских и помоћних објеката износи 5m. Архитектонску обраду помоћних и економских 
објеката прилагодити амбијенту, у традицији народног градитељства. 

Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 
споменика културе. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може 

бити мања од 2,5m. Уколико се пролаз може користити за више парцела, планираће се и 
реализовати као јавни. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле, изван површине јавног пута, 
и то једно паркинг или гаражно место за сваки стан, а за нестамбене намене у оквиру грађевинске 
парцеле, једно паркинг место на 70m2 корисне површине, с тим да најмање трећина возила буде 
смештена у гаражама. 

Посебне напомене 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 

економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Минимално растојање између 
стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m. Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта 
је 6m, а од границе суседне парцеле 3,0m. Ђубриште и пољски клозет требају бити удаљени од 
стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m, и то само на нижој коти. 

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина економског пута на парцели 
износи 3,0m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже). 

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 
2,5m, а економског 3,0m. Ако су испуњени претходни услови из овог пасуса, економско двориште 
може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до 
регулационе линије утврђује се применом општих правила регулације утврђених овим правилима 
увећаним за најмање 3,0m зеленог простора. 

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац 
ветра постављају најпре чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. Распоред објеката у односу на нагиб терена је по 
групацијама, од чистијих садржаја ка прљавијим. 

Сточне фарме већег капацитета од 10 грла нису дозвољене у оквиру стамбене зоне. 
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Уз улазно – излазне саобраћајне правце кроз насеља могућа је изградња стамбених 
објеката до спратности П+2, са највећим дозвољеним индексом заузетости грађевинске парцеле 40% 
и највећим дозвољеним индексом изграђености грађевинске парцеле 1,0. 

б.  ЗОНА ПОВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени за становање, а препоручују се типови објеката 

доминантни у постојећој физичкој структури окружења. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у стамбеној зони за повремено становање су: 

услуге, занатство, угоститељство, објекати за пружање туристичких услуга у сеоском домаћинству, 
економски објекти. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња индустријских производних објеката, као и објеката који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Викенд куће се граде уобичајено на уситњеним парцелама, али је Планом омогућена и 
изградња објеката за повремено становање на већим парцелама (мањи део парцеле је намењен за 
изградњу, а већи део парцеле се користи за пољопривредну производњу за личне потребе – 
воћњаци, баште и сл). 

У постојећој изградњи и код интерполације у грађевинско ткиво, најмања ширина фронта 
грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта је 10,0m, двојних 
објеката 16,0m (два по 8,0m) и објеката у непрекинутом низу 5,0m. Код изградње у  планираном 
проширењу грађевинског подручја, најмања ширина фронта грађевинске парцеле, за све врсте 
изградње, износи 15,0m. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
У постојећој изградњи и код интерполације у грађевинско ткиво, најмања површина 

грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног стамбеног објекта је 300,0m2, 
двојног објекта је 400,0m2 (две по 200,0m2), објеката у непрекинутом низу 150,0m2, полуатријумских 
објеката 130,0m2 и објеката у прекинутом низу 200,0m2. Код изградње у  планираном проширењу 
грађевинског подручја, минимална површина грађевинске парцеле за повремено становање је 
400,0m 2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Код изградње у планираном проширењу грађевинског подручја, минимално растојање 

грађевинске линије стамбених објеката од регулационе je 5,0m, а код постојећe изградњe и  
интерполације у изграђени блок растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%). 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Међусобна удаљеност спратних стамбених објеката је 10m, а приземних 

слободностојећих 6,0m. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 6,0m не могу се 
на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

Код постојећe изградњe и интерполације у изграђено ткиво, за објекте на грађевинским 
парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m међусобна удаљеност је најмање 6,0m, а за 
стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,0m 
међусобна удаљеност износи најмање 5,0m. Код изградње у планираном проширењу грађевинског 
подручја, за објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле већа од 15,0m 
међусобна удаљеност је најмање 10,0m, а за стамбене објекте на грађевинским парцелама чија је 
ширина фронта парцеле мања од 15,0m међусобна удаљеност износи најмање 6,0m. 

Растојање основног габарита (без испада) слободностојећег стамбеног објекта на делу 
бочног дворишта северне оријентације и линије суседне грађевинске парцеле је 2,5m, а двојних и 
објеката у прекинутом низу 4,0m. За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе 
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грађевинске парцеле мање од наведених вредности, не могу се на суседним странама предвиђати 
отвори стамбених просторија. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле за стамбене објекте је 0,3, а 

на грађевинској парцели за домаћинства која желе да се укључе у туристичку понуду је 0,5 (уколико 
је парцела већа од 1000м², урбанистички параметри се примењују на део парцеле који је опредељен 
за изградњу - стамбени део. Максимална површина дела парцеле за изградњу је 1000м²). 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност викенд објеката је П+Пк (у поткровљу може бити корисни 

простор само у једном нивоу). Могућа je изградња подрумских или сутеренских просторија, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Максимална спратност економских и 
помоћних објеката је П. 

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина стамбених објеката је 7,0m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Дозвољена је изградња економских објеката, помоћних објеката и објеката за пружање 

туристичких услуга у сеоском домаћинству. 
Помоћни објекти су: летња кухиња, гаража, оставе, радионице, вртни павиљони, стаклене 

баште, базени, фонтане и сл. 
Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских 

захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Бруто површина основе сваког помоћног 
објекта, појединачно, може бити до 30,0м². Површина под помоћним и економским објектима се 
узима у обзир при израчунавању индекса заузетости грађевинске парцеле. Максимална висина 
економских и помоћних објеката износи 5m. Положај помоћног објекта је, по могућству, у дну 
грађевинске парцеле, а најмања удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле је 1,5м. За 
парцеле веће од 1000м² помоћни објекти могу бити смештени само у делу парцеле за изградњу. 
Архитектонску обраду помоћних и економских објеката прилагодити амбијенту, у традицији 
народног градитељства. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може 

бити мања од 2,5m. Уколико се пролаз може користити за више парцела, планираће се и 
реализовати као јавни. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле, изван површине јавног пута, 
и то једно паркинг или гаражно место за сваки стан, а за нестамбене намене у оквиру грађевинске 
парцеле, једно паркинг место на 70m2 корисне површине. 

Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 
споменика културе. 

Посебне напомене 
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових 

економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,00m. Минимално удаљење 
септичке јаме од стамбеног објекта је 6m, а од границе суседне парцеле 3,0m. Ђубриште и пољски 
клозет требају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 
20,0m, и то само на нижој коти. 

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено 
двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Најмања ширина економског пута на парцели 
износи 3,0m. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже). 

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. Најмања ширина приступног стамбеног пута је 
2,5m, а економског 3,0m. Ако су испуњени претходни услови из овог пасуса, економско двориште 
може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. Растојање од грађевинске до 
регулационе линије утврђује се применом општих правила регулације утврђених овим правилима 
увећаним за најмање 3,0m зеленог простора. 

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац 
ветра постављају најпре чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 



Просторни  план  општине   Сокобања   2030     
 

 
57 

непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. Распоред објеката у односу на нагиб терена је по 
групацијама, од чистијих садржаја ка прљавијим. 

        
в.  РАДНА ЗОНА 
-     ОБЈЕКТИ ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени за индустријску, занатску и мануфактурну 

производњу, као и пословно-трговински комплекси. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у овој зони су складишта и стоваришта. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 20,0m. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 1500,0m2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и контролни 
пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима приступају 
посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној површини 
(саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у залеђу 
парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле, за површину грађевинске 

парцеле до 0,5ha је 0,8; за површину грађевинске парцеле од 0,5ha до 1ha је 0,7; за површину 
грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 0,6 и за површину грађевинске парцеле преко 3ha је 0,5. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+1. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 

Максимална висина објеката је 15,0m, осим за технолошке објекте, где се може утврдити 
већа висина у складу са технолошким потребама. Рекламни стубови се постављају у свему према 
важећим прописима који регулишу постављање мањих монтажних објеката. 

Уколико су објекти виши од 30,0м неопходно је прибавити мишљење и сагласност 
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. У оквиру грађевинске 

парцеле се дозвољава изградња пратећих објеката, као што су складишта, просторије за особље, 
управу и сл, приземне спратности и висине до 5,0m. На грађевинској парцели могу да се граде 
помоћни објекти и то: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој комплекса, а објекте 
треба груписати по функцијама и садржајима. 
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Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од наслежног завода за заштиту 
споменика културе. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба да су контролисани и садрже 
портирницу. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 
70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине за 
теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Koд изградњe индустријских објеката који подлежу обавези израде процене утицаја на 

животну средину, oбавезна је примена заштитних растојања и других мера заштите животне 
средине утврђених проценом утицаја на животну средину. 

 
-   ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти намењени за прераду и складиштење пољопривредних 

производа, производњу хране и сточне хране. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји и објекти који се могу наћи у овој зони су сервиси, складишта и сл. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 30,0m. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 2000,0m2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и контролни 
пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима приступају 
посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној површини 
(саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у залеђу 
парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање два објекта на грађевинској парцели је 8,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле, за површину грађевинске 

парцеле до 1ha је 0,50, за површину грађевинске парцеле од 1ha до 3ha је 0,4, за површину 
грађевинске парцеле преко 3ha је 0,3. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+1. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 
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Максимална висина објеката је 12,0m, осим за технолошке објекте, где се може утврдити 
већа висина у складу са технолошким потребама. Рекламни стубови се постављају у свему према 
важећим прописима који регулишу постављање мањих монтажних објеката. 

Уколико су објекти виши од 30,0м неопходно је прибавити мишљење и сагласност 
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели може се дозволити изградња и других објеката, технолошких и 
посебних, који су у функцији главног (димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови 
и др). Посебни објекти морају бити позиционирани на грађевинској парцели у оквиру грађевинских 
линија. Посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и животну 
средину. Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој комплекса, а објекте 
треба груписати по функцијама и садржајима. 

 Распоред објеката у групацијама је од чистијих функција и садржаја ка прљавијим, у 
односу на пад терена, а у односу на правац дувања доминантних ветрова такав да се низ правац 
доминантних ветрова постављају чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина колског прилаза је најмање 3,5m. Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са 

приступним саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба да 
су контролисани и садрже портирницу. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 
70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине за 
теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Није дозвољено планирање површина за отворене интерне депоније, већ је неопходно 

предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и 
индустријског отпада. Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити 
организовано у делу према јавној површини (саобраћајници), већ мора бити визуелно заклоњено 
објектима или зеленилом. 

 У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила и то ширине 
5,0m уз бочне и задње границе комплекса и 10,0m према саобраћајници. 

-   ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ СТОКЕ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти у функцији сточних и живинарских фарми, као и рибњаци. 

Компатибилни садржаји и врсте објеката 
Садржаји који се могу наћи у овој зони су кланице и објекти у функцији прераде меса. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката који су у функцији непољопривредне производње, као и 

оних који имају негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле је 25,0m. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
Најмања површина грађевинске парцеле је 3000,0м2. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15,0m. У простору 

између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и контролни 
пункт. 

Комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима приступају 
посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл) позиционирати према јавној површини 
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(саобраћајници), а производне објекте (производне хале, магацини, складишта и сл) у залеђу 
парцеле. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање објекта од бочних граница грађевинске парцеле је 6,0m. 
Минимално растојање објекта од задње границе грађевинске парцеле је 12,0m. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,0. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+Пк. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 

Максимална висина објеката је 12,0m, осим за технолошке објекте, где се може утврдити 
већа висина у складу са технолошким потребама. Рекламни стубови се постављају у свему према 
важећим прописима који регулишу постављање мањих монтажних објеката.  

Уколико су објекти виши од 30,0м неопходно је прибавити мишљење и сагласност 
институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели може се дозволити изградња и других објеката, технолошких и 
посебних, који су у функцији главног (димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови 
и др). Посебни објекти морају бити позиционирани на грађевинској парцели у оквиру грађевинских 
линија. Посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и животну 
средину. Организација простора треба да омогући етапну изградњу и развој комплекса, а објекте 
треба груписати по функцијама и садржајима. 

 Распоред објеката у групацијама је од чистијих функција и садржаја ка прљавијим, у 
односу на пад терена, а у односу на правац дувања доминантних ветрова такав да се низ правац 
доминантних ветрова постављају чисте функције ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са 
непријатним мирисима мимоилази чисте садржаје. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Ширина колског прилаза је најмање 3,5m. Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са 

приступним саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. Сви улази треба да 
су контролисани и садрже портирницу, дезинфекциону баријеру и колску вагу. 

Фарме се не могу градити уз државне путеве другог реда. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 

70м2 корисне површине. Број гаража, претоварно - манипулативне површине и паркинг површине за 
теретна возила предвидети у зависности од технолошког процеса. 

Посебне напомене 
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом 

објеката и положајем објекта у односу на насеље, према Закону о ветеринарству ("Сл. гласник РС", 
бр. 91/05 и 30/10) и Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање 
копитара, папкара, живине и кунића ("Сл. гласник РС", бр. 81/06). 

Објекти за интензиван узгој стоке не могу се градити на заштићеним подручјима природе 
и на подручју водозаштитних зона. 

Минимална заштита одстојања између границе комплекса сточне фарме (интензиван узгој 
свиња, говеда, живине)  и објеката у суседству су: 

- од стамбених зграда и речних токова - 200м, 
- од изворишта водоснабдевања - 800м, 
- од путева првог реда - 100м. 
Код фарми за говеда растојање од стамбених објеката је најмање 200м, од индустрије и 

магацина од 100-1000м. 
Код фарми за свиње растојање од стамбених објеката је најмање 1000м, од индустрије и 

магацина од 500-1000м, а од јавних комуникација 100м. 



Просторни  план  општине   Сокобања   2030     
 

 
61 

Код фарми за живину растојање од стамбених објеката је најмање 1000м, од индустрије и 
магацина 1500м, а од јавних комуникација 500м. 

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину. 
Стаје се постављају на међусобном растојању од 10-20m у правцу југ-север, а простор 

између њих озелењава. Око сваке стаје се ради кружна комуникација у виду стазе, ширине пешачке 
стазе (осим када се предвиђају испусти за животиње непосредно наслоњени на објекте). Складишта 
хране се постављају у непосредној близини стајских објеката, како би транспортни путеви били 
максимално скраћени. Мора постојати потпуна диференцијација између путева хране и осталих 
путева у комплексу. 

Складиштење материјала и робе на отвореном делу грађевинске парцеле не сме бити 
организовано у делу према јавној површини (саобраћајници), већ мора бити визуелно заклоњено 
објектима или зеленилом. 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила. Минимална 
ширина заштитног зеленог појаса према приступној саобраћајници износи 15,0m, а по ободу 
комплекса износи 10,0m. 

г.  ЗОНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити објекти у функцији образовања, здравства, социјалне заштите, културе, 

физичке културе, управе и администрације. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У овој зони могу се наћи садржаји и објекти у функцији основних делатности. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката индустријске производње, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20.0m.  
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и 

одговарајућим техничким нормативима. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије објекта је 3,0m. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је 2,5 m, сем у центру насеља, где је могуће постављање објекта на међи. 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,4. Највећи дозвољени индекс 
изграђености грађевинске парцеле на којој ће се градити затворени спортски објекат износи 0,8. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+2. Дозвољена спратност спортских објеката је П.  

Могућа је изградња подземних етажа ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе.  

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 15,0m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више објеката јавне намене. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П+Пк. 
Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 

споменика културе. 
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу ширине минимум 3,5m са приступним 

саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање. 
Паркирање возила обезбеђује се на припадајућој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, 
и то једно паркинг/гаражно место на 70m2 корисне површине. Површине гаража које се планирају 
надземно урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса искоришћености 
грађевинске парцеле. Код изградње спортских објеката потребно је на грађевинској парцели 
обезбедити потребан број паркинг места и то: 1 паркинг место на 10 гледалаца за путничка возила и 
1 паркинг место на 100 гледалаца за аутобусе. 

Посебне напомене 
Удаљеност објеката образовања, дечје заштите и верских објеката од стамбених 

грађевина износи најмање 10м, а од мањих привредних и пољопривредних грађевина најмање 50м. 
 
д.  ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити верски објекти.  
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У зависности од величине насеља, у комплексу цркве, поред објекта цркве, може се 

градити: парохијски дом, канцеларијски, стамбени, као и други објекти потребни за функционисање 
црквеног комплекса.  

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња свих објеката који нису наведени под насловима Врста и намена 

објеката који се могу градити и Компатибилни садржаји и врсте објеката у поглављу Правила 
грађења у зони верских објеката. 

Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20.0m. 
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са пратећим садржајима верског објекта и 

одговарајућим техничким нормативима за предметне објекте. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије је 3,0m. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање верског објекта од граница суседних грађевинских парцела је 8m. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Максималан индекс изграђености грађевинске парцеле износи 0,5. 
Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П. Могућа је изградња подземних етажа ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 15,0m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П+Пк. 
Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од Знадлежног завода за заштиту 

споменика културе. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Верски комплекс мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама. У 

оквиру грађевинске парцеле предвидети паркинг простор. 

Посебне напомене 
Најмање 30% површине верског комплекса мора бити хортикултурно уређено.  
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ђ.   ЗОНА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Врста и намена објеката који се могу градити 
Могу се градити комунални објекти – пијаце и гробља. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У овој зони могу се наћи садржаји и објекти у функцији основних делатности: трговина, 

административне услуге, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске услуге. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња производних и стамбених објеката, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и 

одговарајућим техничким нормативима. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије објекта је 3,0m. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је 2,5 m. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,8 (рачунајући 

манипулативне и паркинг просторе, односно површине за сахрањивање). 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П. Могућа је изградња подземних етажа ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 7,0m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више објеката. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности П. 
Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 

споменика културе. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 

70м2 корисне површине. 

Посебне напомене 
Нема посебних напомена. 
 
е.   ЗОНА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА 
Врста и намена објеката који се могу градити 

Могу се градити објекти угоститељства и туризма. 
Компатибилни садржаји и врсте објеката 
У сеоским насељима у којима постоје природни и други потенцијали, акценат дати на 

развој екотуризма, етнотуризма и агротуризма. 
Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањује се изградња објеката индустријске производње, као и оних који имају 

негативне утицаје на животну средину. 
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Услови за формирање грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска 

парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са 
решењима из Плана, правилима грађења и техничким прописима. 

Најмања ширина парцеле је 20,0m.  
Минимална површина грађевинске парцеле 
Величина парцеле усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и 

одговарајућим техничким нормативима. 

Положај објеката у односу на регулацију 
Минимално растојање између регулационе и грађевинске линије је 5,0m. 

Положај објеката у односу на границе грађевинске парцеле 
Минимално растојање од граница парцеле је 1,5m сем у центру насеља, где је могуће 

постављање објекта на међи. 

Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле 
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,0. 

Највећа дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+Пк. Могућа је изградња подземних етажа ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина објеката 
Максимална висина објеката је 9,0m. 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више туристичких објеката. 
Могу се градити пратећи објекти у функцији делатности спратности до П. 
Пре пројектовања неопходно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 

споменика културе. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и 

функционални приступ простору за паркирање. 
Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то једно паркинг место на 

70м2 корисне површине. 

Посебне напомене 
Нема посебних напомена  

 

2.2.2.4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

При пројектовању и грађењу јавних путева примењиваће се прописи и нормативи који се 
односе на одговарајућу категорију јавног пута (Закон о јавним путевима - "Сл. гласник РС" бр. 
101/05 и Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута - "Сл. гласник РС" бр. 50/11). Заштитни појас са сваке стране 
јавног пута има следеће ширине: 

- државни путеви II реда - 10m, 
- општински путеви - 5m. 
Коловоз на државним и општинским путевима изграђује се за двосмерни моторни 

саобраћај са најмање две саобраћајне траке. Најмања ширина саобраћајне траке за државне путеве II 
реда износи 3,25m до 3,50m, а за општинске путеве 2,75m до 3,00m, у зависности од конфигурације 
терена, рачунске брзине и структуре саобраћаја. Коловоз на општинским путевима се може градити 
и са једном саобраћајном траком (на местима где не постоји могућност за изградњу двосмерних 
саобраћајница) за једносмерни моторни саобраћај, најмање ширине 3,50m. У брдско - планинским 
подручјима општински путеви се могу градити са ширином траке најмање 2,50m. 

 У насељеним местима предвиђају се аутобуска стајалишта ширине 3,00m. 
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2.2.2.4.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Водопривредна инфраструктура 
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 

испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја у току полагања, монтаже и 
експлоатације. Минимална дебљина слоја земље изнад горње ивице цеви је 1,0m. 

Хидранте у насељеним местима поставити према Правилнику о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91). 

За подручја где не постоји организовано снабдевање пијаћом водом дозвољава се 
изградња бунара или приватне водоводне мреже са бунаром или каптажом. 

Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини собраћајница, а за 
атмосферске воде у осовини коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. Избор 
грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, 
одређују се на основу хидрауличког прорачуна. 

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту 
вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, 
затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, 
извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 

За подручја где не постоји организовано одвођење отпадних вода, дозвољава се изградња 
водонепропусне септичке јаме. 

Енергетска инфраструктура 
Код електроенергетске мреже, изградњу надземних и кабловских водова 10kV и 0,4kV 

изводити према техничким прописима дефинисаним одговарајућим Правилницима. Оквирна величина 
комплекса за трафостаницу 110/35kV "Сокобања" износи око 50,0х80,0м, а за  трафостаницу 35/10kV је 
око  25,0 х 35,0м. Величина парцеле за трафостаницу 10/0,4kV износи до 5,5 х 6,5м. 

Услови изградње дистрибутивних гасоводних мрежа ниског притиска: 
- код извођења радова на саобраћајници извршити заштиту гасовода на местима прелаза. 

Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама износи 1,0м, мерено од горње 
ивице заштитне цеви до коте коловоза, с тим да се гасовод полаже у заштитну цев или се врши 
заштита гасовода на други начин; 

- заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено 
од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4бара) 
је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре;  

- профил рова за полагање гасовода одређује се према пречнику цеви и према условима 
терена. Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у тротоару износи 0,6 – 1,0м, мерено од горње 
ивице цеви до коте терена. Све радове изводити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за 
радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", бр 20/92) и другим важећим законима и прописима. 

Телекомуникациона инфраструктура 
При изградњи објеката фиксне телефоније, мобилних телекоминикационих мрежа, 

телевизијских и радио пријемника и предајника и објеката за смештај телекомуникационе опреме, 
треба  се придржавати важећих техничких прописа, стандарда  и упутства који третирају ову врсту 
опреме, као и важећих закона за област телекомуникација - Закон о телекомуникацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 44/03 и 36/06), Закон о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/02, 97/04, 76/05, 
62/06, 85/06, 86/06 и 41/09) и Закон о системима везе ("Сл. гласник РС", бр. 38/91, 41/91 и 20/97). 

Грађевински објекти за смештај телекомуникационе опреме могу се градити у оквиру 
објекта или на слободном простору. Површина за смештај опреме зависи од капацитета опреме.  
Грађевински објекти могу бити монтажни и зидани. 

Приликом изградње телекомуникационих мрежа придржавати се прописа из области ТТ 
линија и мрежа LN-I до LN-VIII. 
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2.2.2.5. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  НА  ПОДРУЧЈИМА  ЗА  КОЈА  СЕ  ПРЕДВИЂА  
ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

За подручја за која је предвиђена израда планова нижег реда, до њиховог доношења, није 
предвиђено директно спровођње Просторног плана општине Сокобања.  

За даљу урбанистичку разарду урбанистичким планом или урбанистичким пројектом, 
важе правила дата у ППППН "Бован" и важећим правилницима који регулишу област уређења 
простора и грађења објеката. 

 

2.2.3.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
2.2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА, 

ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  И ПРОЈЕКТЕ  

У области саобраћаја неопходна је: 
1. израда планова детаљне регулације за: 
- за све доградње, измештања и обилазнице на државним путевима II реда бр. 121а,  бр. 121 и 

бр. 120; 
- за изградњу свих нових општинских путева (реферална картаѕ бр. 4: "Карта спровођења"). 
У циљу формирања ефикасног и функционалног саобраћајног система општине Сокобања 

неопходно је издвојити следеће приоритете: 
-  изградња и модернизација државног пута II реда бр. 121а од Појата до државног пута II реда бр. 121; 
- реконструкција и измештање дела државног пута II реда бр. 121 на деоници између села 

Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује заштиту језера од негативних утицаја; 
- изградња регионалног пута бр. 120 до границе града Ниша и повезивање са бр. 214 и 

аутопутем Е-80 и Е-75; 
- развој и изградња квалитетне општинске путне мреже због повећања повезаности насеља  

са општинским центром и доступност до већине зона атракције. 

У области водопривреде неопходна је: 
1. израда планова детаљне регулације за: 
- простор главних резервоара (Сокобање); 
- простор групних ППОВ-а; 
- магистралне водоводне цевоводе; 
- главне колекторе отпадних вода; 
- уређење водотокова, осим за деонице за које се уређење врши у оквиру постојеће 

парцеле водног земљишта; 
2. израда урбанистичких пројеката за:  
- локалне резервоаре, прекидне коморе и пумпне станице; 
- простор појединачних ППОВ-а. 

Приоритети су: 
- Дефинисање и успостављање зона санитарне заштите око постојећих изворишта; 
- Реконструкција постојеће мреже и објеката за водоснабдевање; 
- Доградња разводне водоводне мреже у свим насељима; 
- Доградња постојећег ППОВ у Сокобањи;  
- Изградња секундарне канализационе мреже за употребљене воде у свим насељима; 
- Изградња главних колектора од насеља до за то насеље предвиђено групно ППОВ; 
- Изградња групних постројења за пречишћавање отпадних вода; 
- Изградња линијских објеката за одбрану од поплава на реци Моравици од 

педесетогодишњих великих вода, кроз следећа насеља и локације: у насељу Сокобања од моста код 
пијаце до акумулације ''Бован'' (има и кућа под водом); узводно од Сокобање до Дугог Поља 
(земљиште и пут били под водом); пут Л-10 у Дугом Пољу; пут Л-5 до Белог Потока. Остала плавна 
подручја су на следећим локацијама: река Градашница у Сокобањи – бујични ток; Јошаничка река у 
зони Жучковца па ка уливу у реку Моравицу, тј.  државног пута II реда бр. 121-А од Жучковца до 
државног пута II реда бр. 121; Врмџанска река која угрожава и пут Л-4; Сесалска река која угрожава 
локални пут Л-11 на деоници Богдинца и Сесалца; Поружничка река у насељу Поружница. 
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- Изградња бујичних преграда за заустављање наноса на свим водотоцима који пролазе 
кроз насеља. 

У области енергетике обавезна је израда плана детаљне регулације за: 
-  комплекс трафостанице 110/35kV "Сокобања", 
-  комплекс трафостанице 35/10 kV "Сокобања - 2", 
-  далековода 110 kV од  ТС 110/35kV "Сокобања" до ТС 110/35kV "Бољевац", 
-  трасу гасовода од ГМРС „Алексинац“ до ГМРС „Сокобања“, 
-  трасу гасовода средњег притиска до МРС „Врело“. 
У области коришћења обновљивих извора енергије, обавезна је израда планова детаљне 

регулације за потребе изградње малих хидроелектрана (МХЕ), објеката ветрогенератора и соларних 
фотонапонских постројења (соларних електрана), као и за постројења за биомасу. 

У области обновљивих извора енергије приоритетне активности су: 
- Припремне активности за изградњу ветроелектрана, пре свега испитивање 

потенцијалних локација, као и израда студија просторног размештаја и потенцијалних локација 
ветропаркова са њиховим потенцијалима и капацитетима на територији Просторног плана. 

-  Израда студија просторног размештаја, потенцијалних локација и могућности 
коришћења енергије сунца и интеграције у енергетски систем, 

- Израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ локалног 
карактера. 

У области гасификације обавезна је израда урбанистичких пројеката за: 
-  Локацију ГМРС „Сокобања“, 
-  Локацију МРС „Ресник“ и МРС „Врело“. 
Приоритетна планска решењасу: 
- Израда техничке документације и изградња трафостанице 110/35kV "Сокобања", 
- Израда техничке документације за трафостаницу 35/10kV "Сокобања - 2", 
- Изградња гасовода од ГМРС „Алексинац“ до ГМРС „Сокобања“ 
- Изградња ГМРС „Сокобања“ и дистрибутивне мреже на територији насеља, 
- Конверзија котларница које су у функцији и користе фосилна горива, и њихово 

прикључење на гасоводну мрежу. 

У области телекомуникација обавезна је израда плана детаљне регулације за полагање 
оптичких каблова на регионалним правцима. 

Приоритетна планска решења су: 
- Замена постојећих комутација (аналогних централа) "Јошаница" и "Трубаревац"  

изградњом MSAN-а (Мултисервисних приступних чворова) и изградња одговарајућих припадајућих 
приступних мрежа, 

- Изградња нових MSAN-ова "Читлук", "Језеро", "Мужинац", "Бели поток", "Чучуње" и 
"ЗЦ Озрен" и њихово повезивање оптичким каблом са MSAN "Соко Бања", 

- Изградња нових базних станица мобилне телефоније сва три оператера на локацијама 
које треба да покрију сигналом недоступна подручја. 
 
2.2.3.2. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАЗВОЈА И 

КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
За подстицање равномерног територијалног развоја Општине, најделотворније мере су: 
- успостављање добре мреже насеља, са рационално дефинисаном улогом центара; 
- јасно дефинисање спроводиве активности за демографску ревитализацију, уз 

вишеструку проверу нужности потпуне депопулације у том погледу ризичних насеља;  
- равномерно саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја Општине. 
 

Мере за подстицање кооперације са суседним јединицама локалне самоуправе, су:  

 1. Деловање у оквиру Регионалне Агенције за развој источне Србије (РАРИС) које 
омогућава кооперацију са јединицама локалних самоуправа Зајечарског и Борског округа, а у складу 
са Регионалном стратегијом развоја (циљ РАРИС-а је подршка развојним иницијативама заснована 
на институционалном умрежавању и партнерствима која има за циљ одрживи развој источне 
Србије), кроз: 
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 - дефинисање приоритета, мера и акција који ће допринети ефикасној реализацији 
заједничких развојних тежњи; 

- идентификовање регионалних приоритета, припремање и имплементција развојних 
инфраструктурних пројеката; 

- стварање јасне регионалне привредне визије и развијање регионалних и кластер 
планова; 

- изградња предузетништва кроз предузетнички развој, циљано заступање и подршку 
програмима обуке пословног развоја;  

- стварање услова за пријем и коришћење средстава донације и субвенција, као и других 
врста финансијске помоћи које обезбеђује централна влада и међународна заједница; 

- обезбеђење покретачке снаге за привредну, политичку и законодавну реформу кроз 
заступање интереса и лобирање, управљање удруживањем, ширење информација и координацију са 
донаторима и директним страним инвеститорима. 

 

2. Стварање туристичке организације "Југоисточна Србија" (чије је формирање у току) 
са седиштем у Сокобањи, која ће објединити општине Зајечарског и Пиротског округа у погледу: 

- формирања тристичке понуде,  
- развоја тристичког тржишта. 
 

2.2.3.3. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  
2.2.3.3.1.   ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 

Учесници у имплементацији су именовани за системе и по ресурсима. 
1.  Код природних система, (који су истовремено и елементи еколошке мреже): 
-   надлежно министарство за заштиту животне средине – носилац имплементације; 
-   Агенција за заштиту животне средине; 
-   Завод за заштиту природе Србије; 
-   Фонд за заштиту животне средине. 
2.  Код ресурса пољопривредног земљишта: 
-  општина Сокобања– носилац имплементације; 
-  министарство надлежно за пољопривреду, шумарство, водопривреду; 
- Регионална агенција за развој Источне Србије (РАРИС) 
- републички фондови за развој и заштиту животне средине; 
- пољопривредна газдинства. 
3.  Код ресурса шума и шумског земљишта: 
- ЈП Србијашуме ШГ Ниш, у оквиру шумске управе  Сокобања – носилац 

имплементације; 
-  општина Сокобања; 
- ЈВП Србијаводе; 
- ловачки савез Србије; 
- ловачко удружење Сокобање;  
-  министарство надлежно за шумарство, ловство, водопривреду, заштиту животне 

средине, туризам. 
4. Код ресурса вода и развоја  водопривреде: 
-  министарство надлежно за водопривреду – носилац имплементације;  
-  министарство надлежно за пољопривреду, шумарство, заштиту животне средине, 

заштиту здравља; 
-  општина Сокобања;  
-  ЈВП Србијаводе; 
- Републичка дирекција за воде; 
-    корисник дела рибарског подручја "Србија-исток", "Јужна Морава два" Д.О.О.  
5.  Код геолошких ресурса (минералних сировина):  
-  министарство надлежно за енергетику и рударство – носилац имплементације; 
-  општина Сокобања. 
6.  Код лековитих фактора: 
-  општина Сокобања– носилац имплементације; 
-   Удружење бања Србије; 
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- заинтересовани инвеститори, правна и приватна лица; 
- министарства надлежна за здравље, туризам. 
7.  Код обновљивих облика енергије: 
- министарства надлежна за енергетику и заштиту животне средине – носилац 

имплементације; 
-    Завод за заштиту природе Србије; 
-   органи управљања Општине (надлежни за урбанизам и заштиту животне средине); 
- надлежни завод за заштиту споменика културе. 

 
 
2.2.3.3.2.   СТАНОВНИШТВО, МРЕЖЕ НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 
1. СТАНОВНИШТВО 
Учесници су сви субјекти из свих области развоја,  који могу да допринесу успоравању 

депопулације до потпуног заустављања и демографској ревитализацији подручја, и као такви су 
наведени код осталих сектора, а нарочито: 

- министарство надлежно за рад, финансије, економију и регионални развој, социјалну 
политику, здравље, просвету – носиоци имплементације  

- општинске јавне установе које  управљају јавним службама; 
- локалне, регионалне и републичке институције за развој људских ресурса;  
-  министарство надлежно за саобраћај, комуналну инфраструктуру. 
2.  МРЕЖЕ НАСЕЉА 
Учесници су сви актери који могу да допринесу успостављању мреже насеља кроз 

имплементацију разних сегмената развоја, и као такви су наведени код осталих сектора. 
3.  ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
Код имплементације дела Просторног плана који се односи на развој јавних служби, 

учесници треба да буду: 
- ресорне општинске службе, 
- министарства надлежна за јавне службе, 
- министарство надлежно за здравље људи. 

2.2.3.3.3.   ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Учесници у имплементацији дела Просторног плана који се односи на развој привреде, 

треба да буду: 
 - локална самоуправа, 
 - заинтересовани инвеститори, правна и приватна лица; 
- регионална привредна комора; регионалне агенције и фондови; 
- републичке агенције: Агенција за страна улагања и промоцију извоза; Агенција за 

национални инвестициони план; Агенција за приватизацију; Агенција за развој малих и средњих 
предузећа; Агенција за регионални развој; 

- републички фондови; 
- предприступни фондови Европске уније; 
- министарство надлежно за привреду, приватизацију, трговину и услуге, економију, 

регионални развој. 
 

 
2.2.3.3.4.   ТУРИЗАМ 

Код туризма имплементација развоја и коришћења туристичких потенцијала подразумева 
координирано укључење ширег круга учесника:  

-  органи локалне самоуправе општине Сокобања;  
- туристичке асоцијације (Туристичка организација Србије) и организовани привредни 

субјекти, који могу имати интерес за пласирање инвестиција у области развоја туристичких 
потенцијала; 

- локална и регионална спортска друштва (планинарско, спелеолошко, ловно, 
риболовно); 
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- регионална привредна комора; 
- РАРИС; 
-  републички органи надлежни за водопривреду, туризам, здравље, културна и 

природна добра;  
- министарство надлежно за туризам, заштиту животне средине, културу; 
- надлежни завод за заштиту споменика културе 

2.2.3.3.5.   САОБРАЋАЈ  И  ИНФРАСТРУКТУРНИ  СИСТЕМИ 
1.  За реализацију саобраћајне мреже, учесници у имплементацији треба да буду:  
- министарства надлежна за планирање, за саобраћај,  
- ЈП "Путеви Србије",  
- невладине организације,  
- приватни инвеститори, 
- локална самоуправа,  
- ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања, 
- Завод за заштиту споменика културе Ниш. 

 

2. У имплементацији дела Просторног плана који се односи развој 
хидроинфраструктурних система:  

- Општина Сокобања;  
- ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу -Сокобања",  
- ЈКП,  
- привредни субјекти у општини;  
- министарства надлежна за инфраструктуру, пољопривреду, шумарство, водопривреду, 

животну средину,  
- Републичка дирекција за воде;  
- ЈВП "Србијаводе".    

3.Учесници у имплементацији дела Просторног плана који се односи на 
електроенергетику, треба да буду:  

- органи управљања општине,  
- ЈП "Електромрежа Србије", ЈП "Електропривреда Србије", ПД "Југоисток" и ЈП 

"Електродистрибуција Зајечар, 
- министарство надлежно за енергетику, заштиту животне средине.   

4. Учесници у имплементацији развоја гасификације су:  
- органи управљања општине,  
- предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д. 

"YUGOROSGAZ, 
- министарство надлежно за енергетику, заштиту животне средине; 
- надлежни завод за заштиту споменика културе.   

5. Учесници у имплементацији развоја енергетске ефикасности су: 
- органи управљања Општине (надлежни за урбанизам и заштиту животне средине), 
- Агенција за енергетску ефикасност.  
Учесници у имплементацији развоја обновљивих извора енергије именовани су код 

природних ресурса.    

6. Учесниик у имплементацији дела Просторног плана који се односи на 
телекомуникације, треба да буду:  

- органи управљања Општине, 
-  ЈП "Поште Србије", 
- "Tелеком Србија", "Теленор", "ВИП Мобиле" и други оператери који у међувремену 

добију лиценце, 
- министарство надлежно за телекомуникације; 
- надлежни завод за заштиту споменика културе 
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2.2.3.3.6.   КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Учесници у имплементацији развоја комуналне инфраструктуре су: 
- ресорне општинске службе; 
- локална предузећа и организације надлежне за комуналне делатности; 
- регионална институција надлежна за формирање и управљање регионалним центром 

бр. 23 за санитарно збрињавање чврстог комуналног отпада; 
- министарство надлежно за заштиту животне средине. 

 
2.2.3.3.7.   ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА   И   КУЛТУРНА ДОБРА, 

1.  За заштиту животне средине међу учесницима у имплементацији треба да се нађу:  
-  институције овлашћене од Републике; 
-  ЈВП "Србија воде"; 
-  Завод за заштиту природе Србије; 
-  институције овлашћене за израду процена утицаја на животну средину; 
-  општинске инспекцијске службе. 
2.  За   заштиту природних добара: 
-  Завод за заштиту природе Србије; 
3.  За   заштиту културних добара: 
- ресорне службе надлежне општине; 
- надлежни  завод за заштиту споменика културе; 
- регионални музеји; 
- остале установе са делатношћу из области културе; 
- туристичке асоцијације; 
- образовне институције. 
 

2.2.3.3.8.   ОДБРАНА ЗЕМЉЕ 
 И    ЗАШТИТА  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

1.  За   одбрану земље: 
- надлежне републичке и локалне институције. 
2.  За   заштиту од елементарних непогода: 
- надлежне републичке институције, 
- локална самоуправа са овлашћеним институцијама. 
 

2.2.3.4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
2.2.3.4.1.   ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 

 Реализација  приоритета заштите природних система и ресурса и њиховог одржавања и 
развоја, захтева примену мера и инструмената предвиђених у ППППН Бован, а подразумева и: 

- израду катастра нестабилног и потенцијално нестабилног земљишта на основу 
геолошких истраживања; 

- израду катастра загађивача.      
Реализација приоритета планираног коришћења лековитог фактора у условима 

одрживог развоја, захтева примену неких мера дефинисаних у области туризма и заштите вода, као 
и следећих мера: 

Планско-програмске развојне мере 
- Политика Министарстава надлежних за здравље и за заштиту животне средине. 
Правна регулатива 
- Пратећи правни  акти за истраживања и експлоатацију. 
Економске  мере 
- Средства из републичког буџета; 
 -  Учешће заинтересованих инвеститора (правних и приватних лица). 
Организационе мере 
- Елаборирање налаза истраживања рентабилности флаширања минералне воде у 

условима одрживог коришћења ресурса; у случају позитивних закључака, израда елабората за 
изабор локације за фабрику и израда пројеката. 
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2.2.3.4.2.   СТАНОВНИШТВО,  МРЕЖЕ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

1. СТАНОВНИШТВО  
Реализација приоритета планиране промене тренда кретања становништва у зависности је 

од остварења мера у области саобраћаја и инфраструктуре, јавних служби и пољопривреде и 
туризма, захтева примену следећих мера:  

Планско-програмске развојне мере  
(од посебног значаја је подршка локалне и шире заједнице) 
-  покретање иницијативе за доношење и спровођење посебних мера популационе 

политике на државном нивоу, које се тичу депопулационих подручја; 
-  доношење програма и мера популационе политике на локалном нивоу; 
-  доношење, на локалном нивоу, програма економско-социјалног развоја у функцији 

остваривања циљева демографског развитка - изградња инфраструктуре, уређење насеља, 
побољшање здравствене заштите, инвестиционе активности усмерене првенствено на отварање 
нових радних места (поред оних у склопу формирања акумулације); 

-  дефинисање стратегије за младе.  
Реализација приоритета демографског развоја у зависности је од остварења мера у 

области саобраћаја и инфраструктуре, јавних служби, и пољопривреде и туризма. 
Правна регулатива 
-  Усклађивање са нормативима и стандардима у школству и здравству; 
-  правно обезбеђење давалаца и корисника услуга социјалне заштите. 
Економске мере 
-  Ангажовање средстава Републике Србије и Општине. 
Организационе мере 
-  Адекватна саобраћајна опремљеност подручја; 
- обезбеђење  површина за формирање нових домаћинстава;  
-  обезбеђеност функција и доступност објеката јавних служби и развој мобилних форми 

установа; 
- могућност укрупњавања пољопривредних домаћинстава до производног оптимума; 
- стварање просторних услова у оквиру грађевинских подручја насеља, за чисте 

производње, радно-складишне и пословне комплексе, као могућности за отварање сопственог 
бизниса или нових радних места;  

-  развој разних видова туризма, као допунских могућности зараде пољопривредног 
становништва. 
 

2. МРЕЖА НАСЕЉА 
Реализација приоритета планираног диференцирања и развоја мреже насеља у 

зависности је од остварења планско-програмских развојних мера, правне регулативе, 
економских  и организационих мера у области саобраћаја и инфраструктуре, јавних служби, и 
пољопривреде и туризма. 

Од посебног значаја су Планско-програмске развојне мере (тј. подршка локалне и шире 
заједнице) за подстицање демографског развоја и успоравање депопулације подручја: 

- покретање иницијативе за доношење и спровођење посебних мера популационе 
политике на државном нивоу, које се тичу депопулационих подручја; 

- доношење програма и мера популационе политике на локалном нивоу; 
- доношење, на локалном нивоу, програма економско-социјалног развоја који су у 

функцији остваривања циљева демографског развитка - изградња инфраструктуре, уређење насеља, 
побољшање здравствене заштите (посебно деце и омладине), инвестиционе активности усмерене 
првенствено на отварање нових радних места и др). 

 

3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  
Реализација приоритета планираног развоја јавних служби захтева примену следећих 

мера: 
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Планско-програмске развојне мере 
- Дефинисање стратегије и политике развоја јавних служби у складу са локалним 

условима и могућностима. 
Правна регулатива 
- Усклађивање са нормативима и стандардима у школству и здравству; 
- правно обезбеђење давалаца и корисника услуга социјалне заштите. 
Економске мере 
- Ангажовање средстава Републике Србије, Општине  и средстава приватних инвеститора. 
Организационе мере 
-  Грађевинска и функционална реконструкција и модернизација подручних школа у 

центрима заједница насеља у складу са просторним нормативима; 
-  прилагођавање профила структуре потребама друштвено - економског развоја у ширим 

регионалним оквирима; 
-  организовање специјализованог, субвенционираног превоза ученика; 
-  модернизација локалне и регионалне путне мреже; 
-  грађевинска и функционална реконструкција амбуланти, првенствено у сеоским 

насељима и центрима заједница насеља;  
-  организовање различитих видова заједничког становања старих људи у центрима 

заједница насеља; 
-  доградња и адаптација објеката и уређење комплекса јавних служби, у насељима за 

која ће се вршити даља урбанистичка разрада, према регулационим плановима и урбанистичким 
пројектима; 

-  развој мобилних форми установа у предшколском образовању. 
 

2.2.3.4.3. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Реализација приоритета планираног развоја привреде захтева примену следећих мера: 
Планско-програмске развојне мере 
- Израда пројекта евидентирања појединачних објеката, парцела и целина, које су 

недовољно искоришћене и могући су потенцијали за нове инвестиције у функцији развоја туризма, 
пољопривреде и водопривреде; 

-  доношење програма развоја (посебно за област пољопривреде и туризма); 
-  активности на изради и ажурирању просторно - планске документације (на локалном и 

регионалном нивоу). 
Правна регулатива 
-  Доношење општинских прописа који стимулишу улагања у привредни развој. 
Економске мере 
-  Успостављање пореске политике у функцији привлачења домаћег и страног капитала; 
-  дефинисање кредитно - монетарне политике у функцији фаворизовања улагања у мала 

предузећа. 
Организационе мере 
- Ревитализација и интензивирање развоја сточарства (говедарство, свињогојство, 

живинарство); 
- развој воћарства (обнова постојећих и подизање нових дугогодишњих засада); 
- мелиорација ливада и пашњака; 
- заснивање плантажа лековитог биља; 
- развој рибарства на планском подручју изградњом пастрмских и шаранских рибњака 

мањег капацитета; 
- развој рекреативног и спортског риболова на територији Општине; 
- развој пчеларства; 
- модернизација постојећих прерађивачких капацитета и изградња нових у центрима 

заједница насеља (Сокобања, Читлук, Мужинац, Јошаница, Трубаревац,) и другим насељима која 
поседују развојне потенцијале (Дуго Поље, Милушинац, Рујиште); 
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- организационе активности надлежних републичких и општинских институција за 
привлачење домаћих и страних инвеститора; 

- планирање и уређивање грађевинског земљишта на постојећим и новим локацијама; 
- модернизација међумесног саобраћаја у функцији развоја туризма; 
- развој мреже објеката за снабдевање (трговина) посебно у сеоским насељима - центрима 

заједница села; 
- реализација програма сеоског туризма; 
- доношење програма развоја (посебно за област пољопривреде и туризма); 
- активности на изради и ажурирању просторно - планске документације (на локалном и 

регионалном нивоу); 
- реализација програма домаће радиности. 

 
2.2.3.4.4.   ТУРИЗАМ 

Реализација приоритета планираног развоја туризма захтева примену следећих мера: 
Планско-програмске развојне мере 
-   Израда Програма развоја туризма; 
- Мере и инструменти, који ће се користити за имплементацију туристичких 

потенцијала идентификованих у оквиру Просторног плана на основу скупа општих и посебних 
законски дефинисаних пропозиција за инвестиционе активности; 

- мере за активирање интереса корисника одређених идентификованих потенцијала у 
овом простору. 

Правна регулатива 
- Проглашење Јошанице за бању 
Економске мере 
-  Програмско усмеравање инвестиција Републике;  
-  програмско усмеравање инвестиција локалних заједница; 
-  учешће корисника одређених видова туристичке понуде; 
- учешће туристичких привредника, правних и приватних лица у  уређењу и опремању 

овог простора, на основу одговарајућих система накнада за коришћење, (сразмерно учешћу); 
-  учешће нових субјеката туристичке привреде, кроз одговарајући систем накнада, у 

развоју и изградњи планиране инфраструктуре; 
- укључивање свих инвестиционих потенцијала, који би могли бити пласирани посебно у 

области заштите водопривредних и просторних потенцијала овог подручја. 
Организационе мере 
- организовано, деловање општине Сокобања и Републике,  у свим  активностима ради 

остваривања интереса и  очекиваних ефеката. 
 
2.2.3.3.7. САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 

1. САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 
Реализација  приоритета планираног развоја саобраћајне мреже захтева примену 

следећих мера: 
Планско-програмске развојне мере 
- Постизање ширег консензуса за заштиту коридора планираних европских 

саобраћајница које се налазе ван граница Просторног плана; 
- Укључивање у договор општина које су ван граница Плана и града Ниша за доградњу 

и модернизацију предложене мреже која се пружа на ширем простору. 
Нормативне мере 
- одлука Скупштине Општине о приступању модернизацији локалне путне мреже;  
- одлуке Скупштине Општине о приступању изради планске и пројектне документације 

за поједине инфраструктурне системе, њиховом функционисању и одржавању 
Економско-финансијске мере 
- средства буџета Републике Србије, Округа (општина у окружењу за заједничке 

пројекте) и Општине;  
- инвестициони кредити; посебни фондови;  
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- средства Европске банке за реконструкцију, фискална и кредитна политика којом ће се 
омогућити локалној управи да преко својих органа управљања и локалних јавних предузећа развија 
водопривредну, енергетску, телекомуникациону и комуналну инфраструктуру; 

- средства од наплате услуга и др. 
Организационе мере   
- програмирање приоритетних улагања на нивоу комплетне мреже локалних путева; 

израда планске и техничке документације за саобраћајне коридоре (друмске, бициклистичке) на 
тероторији општине; 

- израда потребне техничке документације за реконструкцију планираних делова 
саобраћајне мреже.  
 

2. ВОДОПРИВРЕДНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
Мере и инструменти за реализацију приоритета планираних водопривредних 

инфраструктурних система су: програм мониторинга квалитета воде реке Моравице и 
притока (Републички хидрометеоролошки завод у сарадњи са надлежном управом града); 

- захтев за одређивање зона санитарне заштите изворишта (скупштина општине 
подноси Министру надлежном за послове здравља, на основу урађеног елабората)  

- програм и пројекти регулације и уређења водотокова (Републичка дирекција за 
воде у сарадњи са ВПЦ ''Морава''-Ниш); 

- средњорочни и годишњи програм развоја водоводне и канализационе 
инфраструктуре (скупштина општине у сарадњи са  надлежним комуналним предузећима); 

- план ерозионих подручја и програм антиерозионог уређења подручја  (скупштина 
општине у сарадњи са министарством надлежним за водопривреду и ЈП ''Србија шуме''). 

 

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
Реализација приоритета планираног развоја електроенергетске мреже захтева примену 

следећих мера: 
Планско-програмске развојне мере  
- израда одговарајућих планова и пројеката за трафо станицу 110/35/10 kV "Сокобања" и 

далековода 110 kV "Сокобања-Бољевац-Зајечар. 
Економске  мере 
- Коришћење средстава ЕПС-а. 
Организационе мере 
- Припрема земљишта за комплекс трафо станице у Сокобањи. 
 

4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
Реализација приоритета планираног развоја телекомуникационе мреже захтева примену 

следећих мера: 
Економске  мере 
-Средства предузећа "Телеком-Србија", на основу Динамичког плана за реализацију 

магистралних објеката. 
 
2.2.3.4.6.    ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА   И   КУЛТУРНА ДОБРА 
 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Реализација приоритета планиране заштите животне средине захтева примену следећих 

мера: 
Планско-програмске развојне мере 
- Ангажовање носиоца развоја око примене мера заштите животне средине. 
Правна регулатива 
-  Одлука о финансирању (на основу Закона о заштити животне средине -"Сл. гласник РС" 

бр. 36/09,  88/10 и 91/10); 
- Решење општинских инспекција о уклањању бесправно подигнутих објеката из 

простора заштићених или предвиђених за заштиту. 
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Економске мере 
-Учешће општине Сокобања,; 
- учешће ресорних министарстава; 
- учешће свих загађивача; 
- учешће заинтересованих инвеститора (правних и приватних лица); 
- о трошку власника уклањање бесправно изграђених објеката. 
Организационе мере 
- Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места; 
- Правна и физичка лица. 
 

 
2. ПРИРОДНА ДОБРА 
Остварење 3 приоритета планиране заштите природних добара захтева примену 

следећих мера:  
Планско-програмске развојне мере 
- Политика министарства  надлежног за енергетику и рударство. 
Правна регулатива 
-Уредбе о стављању под заштиту (Влада Србије на основу предлога Завода за заштиту 

природе)/ 
Организационе мере 
- На основу Плана рада Завода за заштиту природе. 
 
 

3. КУЛТУРНА ДОБРА 
Остварење  приоритета планиране заштите заштите и коришћења културних добара, 

због специфичности, захтева примену следећих мера: 
Планско-програмске развојне мере  
-Дефинисање стратегије и политике развоја делатности културе и образовања у складу са  

локалним условима и могућностима; 
- израда посебне студије о валоризацији непокретних културних добара и добара под 

претходном заштитом на планском подручју, са свм релевантним подацима о свим објектима, или 
локалитетима, обрађеним тако да се на основу њих могу утврдити конкретни појединачни услови и мере 
заштите; 

- израда потпуне детаљне стручне и техничке документације свих утврђених непокретних 
културних добара и евидентираних добара под претходном заштитом, ради остварвања заштите кроз 
документацију као обавезни, примарни вид заштите. 

Правна регулатива: 
- Заштита проглашењем и уписивањем у регистар, сукцесивно, како се након 

истраживања подручја  буде утврђивало; 
- утврђивањем  режима просторног укључивања у јавни живот кроз планове којима ће се 

разрађивати Просторни план. 
Економске  мере: 
- Средства Општине; 
- програмско усмеравање средстава из буџета Републике; 
Организационе мере: 
- Активности надлежног Завода за заштиту споменика културе; 
- активности институција културе и Туристичке организације Србије. 
 
 

4.  НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА (НКД) 
Остварење  приоритета заштите НКД захтева:  
Економске  мере: 
- Средства Општине. 
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2.2.3.4.7.    ОДБРАНА ЗЕМЉЕ И  ЗАШТИТА  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 
 

1. ОДБРАНА ЗЕМЉЕ 
За одбрану земље потребне су: 
Економске  мере: 
- Средства Општине; 
- програмско усмеравање средстава из буџета Републике; 
  Организационе мере: 
- Активности надлежног министарства. 
 

2. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
Остварење приоритета заштите од елементарних непогода захтева:  
Економске  мере: 
- Средства општине Сокобања; 
- Средства надлежне институције. 

 
 

 
 
 

22..33..    ГГРРААФФИИЧЧККИИ  ППРРИИККААЗЗИИ                                                                                                11  ::  5500  000000  

2.3.1. РЕФЕРАЛНЕ  ККААРРТТЕЕ    
  

1)  РК бр. 1:   "НАМЕНА ПРОСТОРА"  
2)  РК бр. 2:   "МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ" 
3)  РК бр: 3:   "ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА"  
4)  РК бр: 4:   "КАРТА СПРОВОЂЕЊА"  
 

2.3.2. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ (бр.1-18) УРЕЂЕЊА НАСЕЉА              1 : 5 000 
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ПРИЛОГ 1 
 
 
ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ ПОДАТАКА 
 
-  ПРОПИСИ 
 

1. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11); 
2. Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени  
гласник РС", број 31/2010, 69/2010 и 16/11) 
3. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06 и 41/09);  
4. Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10);  
5. Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС", бр. 18/10);  
6. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10);  
7. Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања ("Службени гласник 

СРС", бр. 27/77 и 29/88);  
8. Решење о одређивању рибарских подручја ("Службени гласник РС", бр.  115/07 и 49/10); 
9. Закон о рударству  ("Службени гласник РС", бр.44/95, 34/06 и 104/09);   
10. Закон о геолошким истраживањима  ("Службени гласник РС", бр. 44/95);  
11. Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.ј 36/09 и 88/10);  
12. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 
материја ("Службени гласник РС", бр. 54/92 и 92/10);  

13. Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 72/09); 
14. Закон о културним добрима  ("Службени гласник РС", бр. 71/94);   
15. Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 
16. Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05 и 123/07); 
17. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11); 
18. Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10); 
19. Закон о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/03 и36/06);  
20. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 36/09) 
21. Закон о заштити природе (Сл.гласник РС бр.36/2009 88/2010 и 91/2010) 
22. Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10);  
23. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 

средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима 
сакупљања података, као и о садржини информација о којима се редовно и обавезно 
обавештава јавност ("Службени гласник РС", бр. 112/09);  

24. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/04 и 88/10). 

 
- ПЛАНСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Просторни план Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 88/10); 

2. Регионални просторни план Тимочке крајине - Концепт плана, 2011. године 

3. Просторни  план  подручја  посебне  намене слива акумулације "Бован" ("Сл. гласник 
РС" бр. 14/09); 

4. План генералне регулације Сокобање – Концепт, 2011.године; 

5. Просторни план општине Сокобања из 1974. године. 
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- РАЗВОЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Национална стратегија одрживог развоја до 2017. године  
("Службени гласник РС" бр.57/05)  

2. Националне стратешке смернице за рурални развој 2008-2013 

3. Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007.  до 2012. године 
("Службени гласник РС" бр.21/07) 

4. Национална стратегија о старењу 2006-2015. године  
(''Службени гласник РС'', број 76/06) 

5. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2006. године 

6. Национална стратегија запошљавања 2011-2020,  
(''Службени гласник РС'', број 37/11) 

7. Национална стратегија за младе 
("Службени гласник РС" бр. 55/05) 

8. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године,   
(''Службени гласник РС'', број 110/08) 

9. Национална стратегија привредног развоја Републике Србије, 2006.-2012. 

10. Стратегија развоја туризма Републике Србије  
("Службени гласник РС", број 91/06) 

11. Стратегија развоја трговине Републике Србије, 
(''Службени гласник РС'', број 15/09) 

12. Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа 2008-
2013. године,   ("Службени гласник РС", број 103/08) 

13. Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији 
(''Службени гласник РС'', број 17/09) 

14. Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог 
развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и 
шумарства, 
("Службени гласник РС", број 08/10); 

15. Стратегија развоја пољопривреде Србије  
("Службени гласник РС", број 78/05); 

16. Стратегија развоја шумарства Републике Србије  
("Службени гласник РС", број 59/06) 

17. Водопривредна основа Републике Србије  
(''Службени гласник РС'', број 11/02) 

18. Програм унапређења рибарства за период 2008-2012. године 

19. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године  
("Службени гласник РС", број 44/05)  

20. Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. 
године за период од 2007. до 2012. године  
("Службени гласник РС", бр. 17/07 и 73/07 

21. Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године ("Службени гласник РС", број 
4/08) 
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22. Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године    
("Службени гласник РС", бр. 99/06 и 4/09) 

23. Стратегија развоја електронских телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 
2010. године    ("Службени гласник РС", бр. 68/06 и 4/10) 

24. Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године   
("Службени гласник РС", бр. 84/09) 

25. Стратегија националне безбедности Републике Србије, 
(''Службени гласник РС'', број 88/09) 

26. Стратегија одбране Републике Србије, 
(''Службени гласник РС'', број 88/09) 

27. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године  
("Службени гласник РС", бр. 29/10); 

28. Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ (2003.); 

29. Регионални стратешки план управљања отпадом  за Нишки регион 
(РСПУО - још увек није верификован) 

30. Локални план управљања чврстим отпадом 

31. Стратегија привредног развоја општине Сокобања 
32. Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2016 

33. Локални еколошки акциони план Сокобања, Сокобања  2006 година 
 

- СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА 

1. Студија инвестиционих могућности за општину Сокобања, GTZ 2009. године 

2. Сокобања - Мастер план туристичке дестинације, 2007. година 
3. Студија водопривредних проблема слива реке Моравице на територији општине 

Сокобања (водопривредни део Просторног плана), Водопривредна организација "Велика 
Морава", Београд, 1991. године      

4. Медицински и еколошки аспекти биомониторинга акумулације Бован  (докторска 
дисертација), Др Снежана Савић, Медицински факултет Универзитета у Нишу, 
2003.године 

5. Сокобања - основе и концепт одрживог развоја туризма, Институт економских наука - 
Београд,  Београд-Сокобања 1997. године 

6. Резултати истраживања Одељења за балнеоклиматологију Медицинског факултета у 
Београду, 2001.године 

7. Елаборат о обавештавању и узбуњивању становништва на подручју угроженом од 
изненадног рушења бране "Бован" на реци Моравици, свеска 1: Општи део са 
хидрауличким прорачуном,  Енергопројект-Београд, 1979. године 

8. Елаборат о категоризацији и класификацији резерви угља у РМО "Соко" - Биро за 
пројектовање и реструктуирање, Београд, 2005. године  

9. Студија утицаја експлоатације угља у јами рудник Соко-Сокобања на угрожавање 
животне средине - Предузеће за инжењеринг, производњу промет и услуге ДО РУДИНГ, Београд,  
2005. године  

10. Детаљна анализа утицаја ПАРНАДИ постројења на животну средину - Рударско-
геолошки факултет у Београду,  2002. године  

11. Стратешки  акциони план општине Сокобања, из 2004. године 
12. Управљање животном средином у просторном и урбанистичком планирању – стање и 

перспективе, 2002. година, Б.Стојановић  
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13. Анализа и процена утицаја на стратешком нивоу-новији приступи, 2002. година, Т. 
Иљенко  

14. Планирање газдовања шумама, 2006. година, М.Медаревић  
15.  Гајење шума, 1956. година, Т.Бунушевац  
16. Индустријски удеси као ризик у животној средини, др Дејан Филиповић  
17. Конзервација и вредновање баштине, фебруар 2002, Жан-Мари Венсан  

 


