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Увод 
 

Надлежности ЈЛС у области инфраструктуре и заштите животне средине 
 

Уставом Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 98/2006), у члану 177. 

прописано је да су јединице локалне самоуправе надлежне у питањима која се, на сврсисходан 

начин, могу остварити унутар јединице локалне самоуправе, док се питања од локалног значаја 

одређују законом. У члану 188. прописано је да су јединице локалне самоуправе општине, 

градови и град Београд. Надлежност општина у области инфраструктуре и заштите животне 

средине дефинисана је чланом 190. Устава Републике Србије. Овим чланом је прописано да 

општина, преко својих органа, у складу са законом обавља различите послове, између осталог, 

стара се о уређењу и обезбеђењу обављања и развоја комуналних делатности; уређује и 

обезбеђује коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; стара се о изградњи, 

реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од 

општинског значаја; стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 

непогода; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и сл. 1 

Кровни Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 i 111/2021 – др. закон) дефинише надлежности 

општине које, између осталог, подразумевају: уређење и обезбеђење обављања и развоја 

комуналних делатности, локалног превоза, коришћења грађевинског земљишта и пословног 

простора; изградњу, реконструкцију, одржавање и коришћење локалних путева и улица и других 

јавних објеката од општинског значаја; старање о заштити животне средине, заштити од 

елементарних и других непогода; старање о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног 

земљишта и сл. 2 

Законом о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) дефинисано је да комуналне делатности обухватају: снабдевање водом за 

пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производња, дистрибуција и 

снабдевање топлотном енергијом; управљање комуналним отпадом; градски и приградски 

превоз путника; управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање јавним 

паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и 

путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; 

димничарске услуге; делатност зоохигијене. У складу са овим Законом, јединица локалне 

самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује 

и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.3 

Закон о локалној самоуправи Републике Србије утврђује послове из надлежности општине, али 

их не регулише, већ то препушта законима из појединих области, такозваним секторским 

законима. Једна од тих секторских области, у којој се прописују надлежности локалне 

самоуправе, је и област животне средине. Општа карактеристика прописа у области животне 

средине усвојених у Републици Србији у последњих неколико година је, између осталог, и то 

што је значајан део надлежности за обављање одређених послова поверен локалној самоуправи. 

Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Законом 

 
1 Извор: Устав Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 98/2006) 
2 Извор: Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон, 47/2018 i 111/2021 – др. закон) 
3 Извор: Законом о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018) 
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о стратешкој процени утицаја на животну средину, Законом о интегрисаном спречавању и 

контроли загађења животне средине, Законом о управљању отпадом, Законом о заштити ваздуха 

и другим законима из области заштите животне средине, Република Србија је поверила 

јединицама локалне самоуправе значајан део надлежности у областима које регулишу.4 

Законске обавезе јединице локалне самоуправе у области инфраструктуре и заштите животне 

средине у општини Сокобања реализују се у оквиру Одељења за урбанизам, локално-економски 

развој и заштиту животне средине. Одељење, између осталих, обавља следеће послове: спроводи 

поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени 

утицаја на животну средину; поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја 

пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену 

и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за заштиту 

ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих 

интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за обављање 

делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија; припрема програме заштите 

животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује са удружењима и 

организацијама цивилног сектора; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите 

животне средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине; 

води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; 

врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за 

заштиту животне средине и послове у вези енергетске ефикасности. Одељење прати доношење 

и реализцију програма и планова комуналних делатности на територији општине и њихову 

реализацију у делу основне делатности. У овом Одељењу се обављају и послови урбанизма, 

укључујући и прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру 

и сл. 5 

Становништво 
 

На подручју општине Сокобања, по подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова из 

2011. године, живи 16.021 становника. Процена броја становника за 2020. годину показује да је 

број становника од последњег Пописа из 2011. године смањен за више од 2.000 становника. 

Пројекције броја становника за општину Сокобања до 2041. године предвиђају да ће се број 

становника и даље смањивати, што је генерално уочљив тренд у већини општина на подручју 

Републике Србије. Значајан пад у броју становника мора се узети у обзир у планирању развојних 

потенцијала и активности на нивоу локалне самоуправе, узимајући у обзир и мере за спречавање 

негативних демографских прилика. 

 

Табела 1. Становништво општине Сокобања 

2020 2041 

Процене становништва 

средином године 

Средња варијанта са 

миграцијама 

Средња варијанта - нулти 

миграциони салдо 

Укупно Укупно Укупно 

13.760 10.355 10.872 

Извор: РЗС, ДевИнфо. 

 

Пратећи природни прираштај у општини Сокобања, односно разлику између броја живорођених 

и умрлих у периоду од 2011. до 2020. године, уочљиве су негативне вредности које указују на 

константан пад у броју становника током последњих десетак година. 

 
4 Извор: Надлежности и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног друштва за примену европских 
стандарда у области животне средине, Европски покрет у Србији, Београд, 2012. године 
5 Извор: Званична интернет презентација Општине Соко Бања, Расположиво на: https://sokobanja.ls.gov.rs  

https://sokobanja.ls.gov.rs/
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Графикон 1. Природни прираштај у општини Сокобања у периоду од 2011. до 2020. године 

 
Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 

Општа демографска ситуација на подручју општине Сокобања може се оценити као неповољна. 

Уочљива је депопулација у свим насељеним местима, висока негативна стопа природног 

прираштаја, неповољна старосна структура са високим индексом старења. Уочљива је 

депопулација у свим насељеним местима, висока негативна стопа природног прираштаја, 

неповољна старосна структура са високим индексом старења, који је у 2020. години износио 

236,2. Удео становништва од 65 и више година у општини Сокобања у 2020. години износио је 

29,7%, док је удео становништва средњешколског узраста (од 15 до 18 година) износи свега 3,6% 

од укупног броја становника. Просечна старост становништва се у општини Сокобања повећала 

са 47,23 у 2011. години на 47,84 у 2020. години, односно за 1,28%.  Дакле, уочљиво је 

перманентно погоршање демографске ситуације на подручју целокупне општине.6 

 

Становање 
 

По подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2011. године, на подручју 

општине Сокобања има укупно 5.347 домаћинстава и 8.223 станова за становање. Укупан број 

настањених станова, према расположивим подацима, износио је 5.243  станова у 2011. години. 

Број настањених станова у власништву станара износио је 4.835. 

 

Број изграђених станова на подручју општине Сокобања се у последњих пет година повећавао, 

од 40 станова, колико је изграђено 2016. године, до 108 станова, колико је изграђено 2020. 

године.  

 

Табела 2. Број изграђених станова у општини Сокобања 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Број изграђених 

станова 
Број 40 52 59 89 108 

Изграђени станови на 

1000 становника 
Број 2,7 3,6 4,2 6,4 7,8 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС,  https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 
6 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
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У општини Сокобања је у 2020. години изграђено 108 станова, просечне површине  58,84 m2, док 

је у 2019. години изграђено 89 станова, просечне површине 70,35 m2.  

 

Посматрано на нивоу од 1.000 становника, у општини Сокобања је у 2020. години изграђено 7,8 

станова. Поредећи расположиве податке о броју изграђених станова на 1.000 становника у 2020. 

години из других, суседних општина, општина из III групе развијености општина (60% - 80% 

републичког просека), као и  из других претежно туристичких општина на територији Србије, 

могуће је закључити да се општина Сокобања налази на другом месту од укупно 11 општина у 

овом панелу локалних самоуправа. Већи број изграђених станова уочљив једино у општини 

Врњачка Бања. Од суседних општина, једино је у општини Сврљиг изграђено више од 1 стана 

на 1.000 становника, тачније 2,6, док је у осталим суседним општинама ситуација поприлично 

лоша и износи мање од 1 стана на 1.000 становника (у питању су општине: Алексинац, Бољевац, 

Ражањ и Књажевац). 

 

Графикон 2. Број изграђених станова на 1.000 становника, у панелу локалних самоуправа, у 2019. 

 
Извор: РЗС, ДевИнфо. 

 

Снабдевање водом за пиће 
 

Водоснабдевање представља један од горућих вишедеценијских проблема у Сокобањи. Према 

расположивим подацима, насеље Сокобања је добро покривено водоводном мрежом. Међутим, 

мрежа има велике губитке, део мреже је још увек под азбестним цевима, а водна налазишта 

захтевају обнову.  

Водовод Сокобање располаже са два резервоара капацитета 2x420 m3 и 200 m3. Дужина 

водоводне мреже је цца 40 km са 3.246 прикључака који задовољавају потребе за водом 

домаћинстава, јавних установа (болнице, школе и сл.) и комерцијалних потрошача (хотели и 

мала предузећа). Додатно, на подручју Сокобање нема великих индустријских потрошача.7 

Снабдевање водом се одвија из три крашка изворишта (Озрен, Врело и Бела Вода). На подручју 

општине постоји Фабрика воде ''Царина'', која користи воду директно из реке Моравице, као и 

Постројење за прераду питке воде ''Лептерија''. Капацитет изворишта ''Озрен'' креће се од 5 до 

 
7 Извор: Feasibility study (Re)construction of water supply and distribution and wastewater collection and treatment systems 
in Sokobanja, EU PPF, 2020/2021.  
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80 l/s, а перманента дезинфекција врши се течним хлором. Вода са овог изворишта прави 

вештачко језерце, водопад ''Рипаљку'' и реку Градашицу, притоку реке Моравице. Капацитет 

изворишта ''Врело'' је од 6 до 30 l/s, a дезинфекција воде врши се аутоматски, течним хлором. У 

питању је кречњачко извориште, најстарије капритано извориште у Сокобањи. Најмлађе 

каптирано, кречњачко извориште је ''Бела вода''. Капацитет изворишта се креће од 6 до 30 l/s. 

Вода са овог изворишта се прелива и обогаћује водом реку Градашицу. Фабрика воде ''Царина'' 

ради само у току лета када је умањен капацитет природних извора и када се, због туристичке 

сезоне, увећа број корисника. Дезинфекција воде врши се течним хлором на самом изворишту. 

Постројење је базирано на спорим пешчаним филтрима, а датира из 1994, године. Капацитет му 

је од 20 до 40 l/s. Водоизвориште је река Моравица, тачније вода се црпи на једанаестом 

километру од извора реке. Квалитет воде на месту захвата је II класе, а контрола квалитета воде 

врши се у лабораторији постројења. Дистрибуирање воде у водоводну мрежу врпи се пумпом. 

Постројење за прераду воде за пиће ''Лептерија'' саграђено је 2003. године. Вода се црпи из 

бушеног бунара, са дубине од 80 m. Постројење ради на бази брзих филтера и капацитета је 35 

l/s. Ставља се у погон само у шпицу туристичке сезоне. Дезинфекција воде врши се на самом 

постројењу, а вода се до резервоара ''Борићи'' допрема пумпама.8 

У општини Сокобања има и 24 сеоска насеља у којима систем снабдевања водом није у складу 

са законодавним оквиром. Наиме, сеоски водоводи су у власништву више група грађана, па је у 

наредном периоду неопходно да надлежност и контролу над радом ових водовода преузме ЈКП 

''Напредак'' Сокобања, односно друго јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или 

други привредни субјекат у складу са чл.5 Закона о комуналним делатностима.  

Генерална оцена стања водоснабдевања у општини Сокобања је да је потребно обновити 

водоводну мрежу у свим деловима општине, као и системе водозахвата и обезбедити њихову 

сигурност. 

На основу података Института за јавно здравље Републике Србије о здравственој исправности 

воде за пиће јавних водовода и водних објеката за 2020. годину, у општини Сокобања је 2,1 % 

анализираних узорака физичко-хемијски неисправно, док је код 3 % узорака констатована 

микробиолошка неисправност.9 

У општини Сокобања је у 2020. години испоручено 702.000 m3 воде за пиће, односно око 51 m3 

по глави становника.10 

Графикон 3. Количина захваћене и испоручене воде за пиће у општини Сокобања у периоду од 

2016. до 2020. године (m3) 

 

 
8 Извор: Званична интернет презентација ЈКП ''Напредак'' Сокобања, Расположиво на: https://www.jkp-napredak.rs  
9 Извор: Извештај о здравственој исправности воде за пиће јавних водовода и водних објеката у Републици Србији за 
2020. годину, Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'', Београд, 2021. Године  
10 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

https://www.jkp-napredak.rs/
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
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Извор: Општине и региони у Републици Србији од 2016. до 2020. године, РЗС 

На основу података представљених на графикону 3. могуће је закључити да се количина 

испоручене воде за пиће у општини Сокобања повећавала у периоду од 2018. до 2020. године, 

што указује на повећано коришћење воде за пиће, односно на растуће потребе становништва за 

водом за пиће на подручју општине.  

По подацима Аналитичког сервиса ЈЛС, проценат домаћинстава прикључених на водоводну 

мрежу је 86,7 % од укупног броја домаћинстава на подручју општине Сокобања  у периоду од 

2016. до 2020. године, што наводи на закључак да се ниво изграђености водоводне мреже није 

мењао у протеклих пет година.11 Међутим, подаци из Студије изводљивости 

''Реконструкција/изградња система за водоснабдевање и дистрибуцију воде и прикупљање и 

прераду отпадних вода у Сокобањи''12 указују да је у претходном периоду извршена 

реконструкција око 9.500 m водоводне мреже и Постројења за прераду воде „Царина“, као и да 

систем водоснабдевања, којим управља ЈКП, покрива урбани део општине, односно насељено 

место Сокобања, са стопом покривености од 95%. Упркос доброј покривености водоводном 

мрежом, проблеми у водоснабдевању су бројни и огледају се у великим губицима у мрежи, 

старој секундарној мрежи и несташици воде током летњих месеци.13 

 

Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу је у 2020. години у Републици Србији 

износио 86,52%, узимајући у обзир број домаћинстава у Републици Србији према подацима 

Пописа из 2011. године. Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу у Зајечарском 

округу је у 2020. години износио 88,05% од укупног броја домаћинстава. Поредећи податке о 

броју домаћинстава прикључених на водоводну мрежу за Републику Србију и Зајечарском 

округу, може се закључити да је општина Сокобања изнад просека за Републику Србију, а да је 

мало испод просека за Зајечарски округ.14 

 

Табела 3. Прикљученост на водоводну мрежу 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
11 Ивор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis 
12 Извор: Feasibility study (Re)construction of water supply and distribution and wastewater collection and treatment 

systems in Sokobanja, EU PPF, 2020/2021.  
13 Извор: Стратегија одрживог развоја Општине Сокобања од 2015. до 2025. године, Општина Сокобања, 2015. године 
14 Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2021. године  
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Домаћинства 

прикључена на 

водоводну мрежу 

Број 4.636 4.636 4.636 4.636 4.636 

Домаћинства 

прикључена на 

водоводну мрежу, 

као % укупног 

броја домаћинства 

% 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 

По подацима из Просторног плана oпштине Сокобања из 2012. године, водопривредна 

инфраструктура на подручју општине Сокобања је недовољна, неравномерно изграђена, 

делимично дотрајала и застарела. Даљи правци развоја водоснабдевања општине Сокобања би 

се требали усмерити на функционисање Моравичког подсистема, који треба да обезбеди воде 

највишег квалитета намењене за водоснабдевање, ослањајући се на изграђену вишенаменску 

акумулацију "Бован''.15  

Са друге стране, подаци из Студије изводљивости ''Реконструкција/изградња система за 

водоснабдевање и дистрибуцију воде и прикупљање и прераду отпадних вода у Сокобањи'' , 

указују је да је водоснабдевање Сокобање из Бованског језера неоправдана опција. Као главни 

разлози се наводе следеће чињенице: додатна вода је потребна само током летњих месеци, што 

би практично значило да би систем био ван функције десет месеци годишње; за испирање 

цевовода на почетку сваке летње сезоне потребне су велике количине воде; потребно је додатно 

хлорисање воде, ако би се вода узимала из постројења за третман воде ''Бресје'' (или постројења 

за третман воде на Бованском језеру). Као резултат наведене Студије изводљивости, за додатно 

снабдевање водом општине Сокобања, потребно је усмерити на локалне изворе подземних вода, 

јер су извршена мерења показала да се на подручју општине Сокобања налазе довољне, додатне 

количине подземне воде. Осим тога, процене потребних финансијских улагања су показале да 

би коришћење локалних извора представљало знатно мању инвестицију у поређењу са 

водоснабдевањем из Бованског језера, што је само још један од разлога зашто је препоручено да 

се додатно снабдевање водом Сокобање усмери на искоришћење нових, локалних извора 

подземних вода. Студија изводљивости ''Реконструкција/изградња система за водоснабдевање и 

дистрибуцију воде и прикупљање и прераду отпадних вода у Сокобањи''16 је указала да је за 

будући развој система водоснабдевања у општини Сокобања потребно изградити нови резервоар 

на локацији ''Стадион'', запремине 1.500 m3, како би се остварио довољан капацитет и правилан 

рад резервоара за воду, смањили притисци и губици воде (процењено 24%) у мрежи и др. Студија 

изводљивости предвиђа и дугорочне инвестиционе мере за равој водоснабдевања општине 

Сокобања и генерално их групише на потребу надоградње и рехабилитације постојећег 

водоводног система и Фабрике воде ''Царина'', као и на додатне водне капацитете за 

водоснабдевање Сокобање17. 

 

У складу са овим, евидентно је да постоји потреба усаглашавања планских докумената и 

концепта трајног решавања проблема водоснабдевања.   

 

На основу података из одлука о буџету општине Сокобања у протеклих пет година, закључује 

се да су се буџетски расходи за реализацију пројеката из области водоснабдевања кретали у 

опсегу од 0,36 % до 5,41 % укупног буџета општине. Највише средстава за област 

водоснабдевања је опредељено 2019. године, док је ниво улагања у област водоснабдевања за 

2020. и 2021. годину на нивоу од 3,27%, односно 3,36% укупних буџетских средстава. По 

 
15 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
16 Извор: Feasibility study (Re)construction of water supply and distribution and wastewater collection and treatment 
systems in Sokobanja, EU PPF, 2020/2021.  
17 Извор: Стратегија управљања водама на териротији Републике Србије, анализе и истраживања, Влада Републике 

Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'', 
Београд, 2015. године 
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подацима надлежних у локалној самоуправи, за развој система водоснабдевања у општини 

Сокобања се углавном користе екстерна средства, те је у 2019. години део средстава уложених 

у водоснабдевање обезбеђен кроз донатоска средства Програма подршке Европске уније развоју 

општина (ЕУ ПРО).18 Кроз програм Подршка Европске уније у припреми пројеката (ЕУ ППФ) 

на подручју општине Сокобања се припрема пројектна документација за реконструкцију 

пумпних станица, изградњу два нова резервоара за воду (''Стадион'' – запремине 1.500 m3 и 

''Царина'' – запремине 200 m3) и реконструкцију дела водоводне мреже.19 

 

Графикон 4. Проценат расхода из буџета општине Сокобања за област водоснабдевања у 

периоду од 2017. до 2021. године (% од укупних буџетских средстава) 

 
Извор: Званична интернет презентација општине Сокобања, расположиво на: 

https://sokobanja.ls.gov.rs  

 

Табела 4. Расходи из буџета за општину Сокобања за област водоснабдевања у периоду од 2016. 

до 2020. године у РСД 

Година 
Планирани расходи и 

издаци 
Извршење % извршења 

% од укупних 

буџетски средстава 

2016. 3.656.000 0 0 - 

2017. 2.656.000 2.262.000 85,2 2,7 

2018. 12.510 000 6.463.000 51,66 0,97 

2019. 30.057.000 8.348.000 27,76 5,41 

2020. 35.971.000 15.359.000 42,69 3,27 

Извор: Подаци добијени од надлежних из локалне самоуправе 

 

Показатељ ЦОР-а 6.1.1. Удео становништва које користи пијаћу воду из система којима се 

безбедно управља 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Удео становништва које користи пијаћу воду из система којима се безбедно управља - 

Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу – 86,7 % 

2. Дужина водоводне мреже - 48 км 

 

Показатељ ЦОР-а 6.4.1. Промене у ефикасности коришћења вода током времена 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Количина испоручене воде за пиће (м³) – 702.000 м3 литара воде за пиће 

 

 
18 Извор: Подаци добијени од надлежних у локалној самоуправи 
19 Извор: Подаци добијени од надлежних у локалној самоуправи 

https://sokobanja.ls.gov.rs/
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Показатељ ЦОР-а 6.4.2. Ниво експлоатације вода (водни стрес): удео укупно захваћених водних 

ресурса у укупно расположивим водним ресурсима 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Количина укупно захваћене воде - 1.868.000 м³ 

 

Саобраћајна инфраструктура  
 

За општину Сокобања саобраћајна мрежа је од изузетног значаја за развој туризма, али и локалне 

заједнице у целини. Иако кроз општину Сокобања не пролазе путеви међународног значаја, 

налази се у зони утицаја значајних инфраструктурних коридора, пре свега коридора 10 у чијем 

је саставу најважнија саобраћајница у Србији Е-75 и европских путева Е-761 и Е-771, који 

обезбеђују лаку доступност до шире државне и европске саобраћајне мреже. У близини општине 

Сокобања пролазе железничке пруге Београд – Ниш и Прахово – Ниш, што се повољно одражава 

на саобраћни положај општине.20 

Саобраћајну мрежу општине Сокобања чине државни пут II А реда бр. 217 (Алексинац-

Сокобања- Књажевац), државни пут II А реда бр. 218 (Бољевац-Сокобања-Ниш) и државни пут 

II Б реда бр.420. Неповољно пружање државног пута II А реда бр.217 обалом акумулације 

"Бован" и кроз најужи центар Сокобање, сматра се привременим, јер је Просторним планом 

подручја посебне намене ''Бован'' предвиђена дислокација пута из зоне непосредне заштите 

акумулације, као и изградња обилазнице око Сокобање.21 

Стање локалних, односно општинских путева на подручју општине Сокобања може се сматрати 

задовољавајућим, а правци будућег развоја локалне путне мреже подразумевају задржавање 

трасе постојећих општинских путева уз доградњу нових деоница на следећим путним правцима: 

Читлук-Милушинац; државни пута II А реда бр. 217-Дуго Поље-Врело; Бели поток-општински 

пут до Шарбановца; општински пут до Језера-државни пута II А реда бр. 218; државни пута II А 

реда бр. 218-Врмџа и његова веза са селима Шарбановац и Мужинац; обилазни пут око 

Врмџанског (ледничког) језера. С обзиром да је општина Сокобања атрактивна туристичка 

дестинација, неопходна је изградња обилазнице, односно брзе градске саобраћајнице, како би се 

тешки саобраћај изместио из центра градског насеља. По подацима добијеним од надлежних у 

општини Сокобања, израђен је План детаљне регулације обилазнице саобраћајнице.22 Додатно, 

у наредном периоду је планирана изградња и обележавање пешачких и бициклистичких стаза 

око Бованског језера и на падинама Озрена и Ртња, као допринос развоју излетничког туризма.23 

Укупна дужина свих категорисаних путева у општини Сокобања је 157,75 km, од чега је 144,5 

km савремени коловоз. У општини егзистирају државни путеви II реда у дужини од 72,23 km и 

општински путеви 85,52 km, од којих савремени коловоз чини 72,27 km. Густина путне мреже у 

општини износи 0,3 km/km2 и није се мењала у протеклих пет година, иако се број путничких 

аутомобила у општини из године у годину повећавао.  

Табела 5. Преглед путне инфраструктуре општине Сокобања 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
20 Извор: Измена и допуна просторног плана Општине Сокобања, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 
2019. година 
21 Извор: Измена и допуна просторног плана Општине Сокобања, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 
2019. година 
22 Извор: Подаци добијени од надлежних у локалној самоуправи 
23 Извор: Измена и допуна просторног плана Општине Сокобања, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 
2019. година 
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Дужина путева км 173,12 168,02 168,02 157,75 157,75 

Густина путева км/км2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Путнички 

аутомобили 
Број 3.480 3.560 3.525 3.687 3.816 

Путнички 

аутомобили на 1000 

становника 

Број 236 246 248 264 277 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 

Савремени коловоз је у општини Сокобања заступљен у високом проценту, односно 91,6 % 

категорисаних путева чини савремени коловоз. 

 

Табела 6. Дужина путева општине Сокобања у km у 2020. години 

Укупно 
Савремени 

коловоз 

Државни путеви I 

реда 

Државни путеви II 

реда 
Општински путеви 

свега 
савремени 

коловоз 
Свега 

савремени 

коловоз 
свега 

савремени 

коловоз 

157,75 144,5 - - 72,23 72,23 85,52 72,27 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, РЗС 

 

Графикон 5. Густина путева на територији општине Сокобања од 2016. до 2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 

Трошкови одржавања постојеће путне мреже и изградње нових саобраћајница имају велико 

учешће у укупним буџетским трошковима. Према расположивим подацима, проценат расхода 

из буџета општине Сокобања за област организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 

се у последњих пет година кретао од 8,44% до 17,64% од укупних буџетских средстава. 

 

Графикон 6. Проценат расхода из буџета општине Сокобања за област организација саобраћаја 

и саобраћајне инфраструктуре у периоду од 2017. до 2021. године (% од укупних буџетских 

средстава) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2016 2017 2018 2019 2020

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis


 

 
 
 12 

 
Извор: Званична интернет презентација општине Сокобања, расположиво на: 

https://sokobanja.ls.gov.rs  

 

Табела 7. Расходи из буџета за општину Сокобања за област организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре за период од 2016. до 2020. године у РСД 

Година 
Планирани расходи и 

издаци 
Извршење % извршења 

% од укупних 

буџетски средстава 

2016. 1.126.000 1.024.000 90.95 0,2 

2017. 108.820.000 45.168.000 41,5 17,64 

2018. 115.100.000 82.919.000 72,04 13,5 

2019. 129.952.000 64.731.000 49,81 8,44 

2020. 92.097.000 54.632.000 59,32 13,74 

Извор: Подаци добијени од надлежних из локалне самоуправе 

 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
 

Снабдевање електричном енергијом 
 

На подручју општине Сокобања не постоје електроенергетски објекти напонског нивоа од 400 и 

220 kV. Једини објекат напонског нивоа од 110 kV је далековод ТС 110/35 kV Алексинац – ТС 

35/10 kV Сокобања, који ради под напоном од 35 kV до изградње ТС 110/х kV Сокобања. 

Нисконапонска мрежа у Сокобањи је претежно на дрвеним стубовима, мањи део је на бетонским 

стубовима, а свега 5% мреже је изведено кабловски. Сва села општине Сокобања су 

електрифицирана, али су нисконапонске мреже у скоро свим селима старе и потребна им је хитна 

реконструкција у циљу смањења падова напона и техничких губитака.24 

TС 35/10 kV са територије општине Сокобања не задовољава потребе корисника. Међутим, 

изузетна повољност за развој дистрибутивне електроенергетске мреже на територији општине 

Сокобања је постојање далековода од 110 kV. Прецизније, концепција развоја електроенергетике 

на подручју општине Сокобања заснива се на изградњи у преносним капацитетима (напонски 

 
24 Извор: Стратегија привредног развоја Општине Сокобања од 2010. до 2014. године, Немачка агенција за развој, 
Општина Сокобања, 2010. године 

https://sokobanja.ls.gov.rs/
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ниво 110 kV-далеководи и трафостанице), изградњи и доградњи дистрибутивних водова и 

трафостаница 35 kV и 10 kV за сигурније задовољење све већих потреба потрошача.25 

Снабдевање природним гасом 
 

У општини Сокобања није изграђен траснпортни систем гасификације.26 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 „Просторног плана општине Сокобања“ планирају се још 2 мернорегулационе 

станице. Извршиће се конверзија локалних котларница у Сокобањи које користе чврсто или 

течно гориво тако да ће користити природни гас као основни енергент.27 

 

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. Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара), као и продуктовода 

обезбеђују се две зоне заштите и то: 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 и 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. Трасе (положај у простору) свих гасоводних система 

средњег и високог притиска (од 4 бара до 50 бара), решаваће се посебном урбанистичком 

документацијом (плановима детаљне регулације). Локације мернорегулационих станица (МРС) 

решаваће се урбанистичким пројектима. У насељима у захвату „Просторног плана општине 

Сокобања“  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.28 

 

У области гасификације приоритетна планска решења су:29  

- 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. 

 

Обновљиви извори енергије 
 

Како је предвиђено чланом 65. Закона о енергетици, НАПОИЕ садржи мере за остварење 

планираних удела енергије из обновљивих извора које поред осталог укључују сарадњу 

локалних, покрајинских и републичких органа.30 

 

 
25 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
26 Извор: План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. године, Tранспортгас Србија, Нови Сад, 

новембар 2019. 
27 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
28 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
29 Извор: Измена и допуна просторног плана општине Сокобања, ЈП завод за урбанизам Ниш, , 2019. године 
30 Извор: Локални акциони план за унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору (ЛАПЕЕ) за општину 
Сокобања -нацрт, 2016.година 
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Првобитно је Просторним планом општине Сокобања, као потенцијална зона за изградњу 

ветропаркова, планиран простор јужно од планине Ртањ, тј. простор северно од следећих 

насеља: Мужинац, Шарбановац, Николинац, Сеселац и Милушинац. Међутим, Изменама и 

допунама Просторног плана општине Сокобања из 2021. године, укинуте су локације планиране 

за изградњу ветропаркова на територији општине Сокобања.31  

 

Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној 

близини настанка ових сировина, ради задовољавања енергетских потреба објеката 

пољопривредне производње.32 

 

"Катастром малих хидроелектрана на територији Р 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 малих хидроелектрана. 

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. Укупна планирана 

инсталисана снага је 2.709  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.33  

 

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 

општине Сокобања 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 на 

подручју општине. 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.34 

 

У области обновљивих извора енергије приоритетне активности су: 35 
- 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; 

- 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. 

 

Финална потрошња енергије из биомасе у општини Сокобања извоси  115.233,3 MWh годишње, 

што износи 60% од укупне потрошње.36 Овај податак се односи на зграде за индивидуално 

становање. 

 

Потрошња енергије у јавном сектору 
 

 
31 Извор: Измена и допуна Просторног плана општине Сокобања (''Службени лист општине Сокобања'', број 49/2021) 
32 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
33 Измена и допуна просторног плана општине Сокобања, ЈП завод за урбанизам Ниш, , 2019. године 
34 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
35 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
36 Извор: Локални енергетски план општине Сокобања 2011-2021, Општина Сокобања 
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Општина Сокобања приликом реконструкције јавних објеката спроводи мере енергетске 

санације објеката у циљу побољшања енергетске ефикасности.37 

  

Финална потрошња eлектричне енергије у изабраним секторима у општини Сокобања на основу 

расположивих података износи 1.477,2 MWh годишње. Потрошња електричне енергије и 

топлотне енергије у општинским зградама и школама зависи од различитих фактора укључујући 

и следеће факторе: стање објекта (дрвенарије, крова, термичка изолација итд.), тип горива које 

се користи за грејање, ефикасности коришћених уређаја, броја радних сати, трајања летњих и 

зимских одмора, броја корисника.38 

 

Мање пажње је посвећено анализи података који се тичу потрошње електричне енергије будући 

да је та потрошња укупно мања и да је боље покривена националним и локалним политикама и 

програмима.39 

 

Укупна дужина мреже јавне расвете на траси регионалног пута кроз Сокобању износи 5 km са 

око 90 стубова расвете и спада у расвету саобраћајница. Постојећи систем јавне расвете 

саобраћајнице је у потпуности застарео, технoлошки превазиђен и неприхватљив са аспекта 

безбедности учесника у саобраћају. Додатно, овакав систем јавног осветљења забрањен је у 

великој већини европских земаља. Неодговарајући расопред и недовољан број стубова и 

светиљки ствара наизменично смењивање светлих и тамних поља на коловозу, што такође 

изузетно негативно утиче на видни комфор и безбедност учесника у саобраћају. Извори 

светлости на бази живе висoкoг притиска неприхватљиви су и са екoлoшког аспекта, јер је 

искoришћене извoре светлoсти немoгуће рециклирати. На крају, стање објеката јавне расвете 

(стубови, светиљке, лире и сл.) је услед дугог периода неадекватног одржавања лоше и у 

естетском смислу, што ствара неповољан утисак о Сокобањи.40 

 

У финалној потрошњи енергије јавна расвета заузима 685,2 MWh годишње, што износи око 4 % 

од укупне потрошње енергије у општини Сокобања.41  

 

По подацима надлежних у локалној самоуправи, у општини Сокобања је у 2015. години 

извршена комплетна реконструкција јавне расвете. Замењено је 90% живиних светиљки ЛЕД 

светиљкама. У наредном периоду, планирана је замена живиних светиљки (199 светиљки) на 

деоници дуж државног пута кроз општину Сокобања, за шта је припремљена пројектна 

документација. 

 

Структура извора светлости у систему јавне расвете општине Сокобања може се представити на 

следећи начин: 42 

- Светиљке типа ''Волтана 1'' и Брика – 543 комада; 

- Светиљке типа ''Волтана 3'' – 167 комада; 

- Светиљке типа ''Волтана 4'' – 87 комада; 

- Светиљке типа ''Цитеа лед'' – 13 комада; 

- Светиљке натријум од 150 W – 20 комада; 

- Светиљке натријум од 100 W – 12 комада; 

- Светиљке натријум од 70 W – 85 комада; 

- Живине стубне светиљке од 125 W – 132 комада; 

 
37 Извор: Извештај о ревизији сврсисходности пословања, Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном 
сектору, Број: 400- 746/2020-06/35 Београд, 25. јануар 2021. године 
38 Извор: Локални енергетски план општине Сокобања 2011-2021, Општина Сокобања 
39 Извор: Локални енергетски план општине Сокобања 2011-2021, Општина Сокобања 
40 Извор: Стратегија привредног развоја Општине Сокобања од 2010. до 2014. године, Немачка агенција за развој, 

Општина Сокобања, 2010. године 
41 Извор: Локални енергетски план општине Сокобања 2011-2021, Општина Сокобања 
42 Извор: Податак добијен од надлежних у локалној самоуправи 
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- Живине светиљке УК-10 са ПВЦ куглом – 67 комада.  

 

Укупан број светиљки јавне расвете на подручју општине Сокобања је 1.126.43 Удео енергетски 

ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења износи приближно 90% у 2020. 

години.44 

 

Грејање становништва 
 

Према Локалном енергетском плану општине Сокобања од 2011. до 2021. године, специфична 

потрошња енергије горива за грејање у јавним зградама и главним туристичим објектима у 

Сокобањи је веома висока и износи 335,12 kWh/м2 годишње. 

 

Потрошње енергије за грејање у стамбеним зградама износи 104.225.095,89 kWh/м2 годишње.45 

 

Уколико анализирамо расположиве податке о начину грејања становништва општине Сокобања, 

можемо закључити да се етажно грејање користи у 22,94% настањених станова, док је 76,88% 

без радијатора и користе се алтернативне индивидуалне пећи. Као енергент у настањеним 

становима са етажним грејањем се највише користи дрво (21,36%), потом угаљ (11,16%), док се 

струја и остали енергенти користе у знатно мањем проценту. У становима без радијатора се као 

енергент такође највише користи дрво (69,75%), потом угаљ (8,72%), струја (7,46%), док се 

остали енергенти користе у проценту који је мањи од један. С обзиром да расположиви подаци 

датирају из 2011. године, могуће је да не одражавају тренутно стање у општини Сокобања о 

начину грејања становништва. Међутим, ради се о јединим, расположивим подацима.  

 

Табела 8. Начин грејања становништва општине Сокобања 

 Број Удео 

Станови (настањени) 5.243 100% 

Етажно (укупно) 1.203 22,94% 

Угаљ 585 11,16% 

Дрво 1.120 21,36% 

Струја 76 1,45% 

Друго 8 0,15% 

Без радијатора (укупно) 4.031 76,88% 

Угаљ 457 8,72% 

Дрво 3.657 69,75% 

Струја 391 7,46% 

Друго (пелет и сл.) 7 0,13% 

Извор: Попис становништва 2011. година, РЗС; калкулација аутора 

 

Енергетско сиромаштво и енергетски угрожени купци 
 

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса у смислу Уредбе о 

енергетски угроженом купцу (''Сл. гласник РС'', број 113/15 и 59/18) је купац из категорије 

домаћинства (самачко или вишечлана породица), која живи у једној стамбеној јединици са 

једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, 

која троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом 

Уредбом, као и домаћинства чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке 

електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље. 

 
43 Извор: Податак добијен од надлежних у локалној самоуправи 
44 Извор: Податак добијен од надлежних у локалној самоуправи 
45 Извор: Локални акциони план за унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору (ЛАПЕЕ) за општину 
Сокобања -нацрт, 2016. година 
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На основу података достављених од стране органа Општине и организационих јединица 

Општинске управе Сокобања у 2020.години примљено је укупно 144 захтева за признавање 

права на енергетску заштиту купаца електричне енергије и по свима је донета одлука. Сваког 

месеца су достављани спискови корисника подручним електродистибуцијама.46 

Природни ресурси 
 

Основни природни ресурси општине Сокобања су: пољопривредно земљиште, шуме, богат 

биодиверзитет, минералне воде и минералне сировине. 

 

Пољопривредно земљиште се у општини Сокобања простире на 28.503 hа (54% површине 

општине), што по становнику износи 1,97 hа. Коришћено пољопривредно земљиште обухвата 

површину од 18.682 hа, односно 35,58% од укупне површине општине. Површине коришћеног 

пољопривредног земљишта у општини Сокобања су веће у односу на Зајечарски округ (24,88%) 

док су у односу на Републику Србију мање  за 3,7%.47 Највећи део пољопривредног земљишта 

је у приватном власништву. Структура коришћеног пољопривредног земљишта у Сокобањи није 

нарочито повољна. Иако површине под ораницама и баштама чине 60% коришћеног земљишта, 

парцеле су мале и то отежава ефикасност производње и спречава постизање добрих приноса. 

Значајне земљишне површине (око 36%) спадају у категорије пашњака и ливада, што представља 

велики потенцијал за развој сточарске производње. Највише ливадских и пашних површина се 

налази на територији градског насеља Сокобања и у селима Јошаница и Врмџа. Приноси травне 

масе су ниски, а квалитет осредњи до лош. Већа газдинства узимају у закуп квалитетније 

пашњаке и врше косидбу на овим површинама, али не примењују агротехничке мере. Вештачке 

ливаде, односно сејани травњаци, су реткост и успостављају се на ораничним површинама. 

Сејани травњаци се у одређеној мери култивишу. Површине под воћњацима и виноградима чине 

мали удео у коришћеном пољопривредном земљишту, свега 3.5%.  

 

Општи закључак о стању пољопривредног земљишта у општини Сокобања: Велики део 

пољопривредног земљишта чине пашњаци и ливаде, обрадиво земљиште је уситњено, што 

отежава пољопривредну производњу. Приметан је и значајан пораст напуштеног 

пољопривредног земљишта. Структура пољопривредног земљишта није оптимална, али постоје 

потенцијали за различите врсте производње, као што су сточарство, воћарство и повртарство, 

органска производња и производња лековитог биља. 

 

Шуме се у општини Сокобања простиру на 24.583 ha и заузимају 47% укупне површине 

општине. С обзиром да шуме заузимају 25,55% укупне површине Републике Србије, односно 

38,56% укупне површине Зајечарског округа, уочава се да је општина Сокобања богата шумским 

екосистемом. 

 

Највише су заступљене листопадне шуме, па тако дрвна запремина лишћара износи 31.946 m3  

(од чега је 15 % техничко дрво), а четинара 17.354 m3 (од чега је 2 % техничко дрво). Што се 

тиче структуре, најзаступљеније су мешовите шуме у којима преовладава буква, затим храст и 

граб. У вишим пределима има и четинара, а у нижим тополе и врбе, али ове површине нису 

значајне. Иако у општини преовладавају шуме које су погодне за експлоатацију, квалитет дрвне 

масе није задовољавајући, јер највеће количине потичу од дрвећа слабијег квалитета, као што је 

буква. Шуме представљају значајан потенцијал и могу допринети развоју туризма, лова, спорта 

и индустрије, али недостаје стратешко и одрживо управљање овим ресурсом.48 

 

 
46 Извор: Информатор о раду органа општине Сокобања, Сокобања, 2020. година 
47 Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2021. године   

 
48 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања, Општина Сокобања, 2018. година 
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Обронци сококобањских планина обилују лековитим и ароматичним биљним врстама, као и 

шумским плодовима. Посебно позната по биодиверзитетном богатству је планина Ртањ, на којој 

је утврђено присуство око 200 биљних врста (међу којима има ендемских). Од шумског или 

дивљег воћа на подручју општине Сокобања среће се: дивља јабука (Малус силвестрис), 

шипурак (Роса цанина), шумска јагода (Фрагариа весца), трњина (Прунус спиноса), купина 

(Рубус фрутицосус), малина (Рубус идеаус), дрен (Цорнус мас) и други. Од печурака на подручју 

Сокобање доминира вргањ (Болетус едулис), а затим у мањим количинама лисичарка 

(Цантхареллус цибариус), буковача (Плеуротус остреатус) и црна труба (Цратереллус 

цорнцопициодес). Овакво богатство лековитим биљем и шумским плодовима отвара различите 

могућности за економски развој руралних подручја, локалног становништва и општине 

Сокобања у целини. Подручје, такође, обилује разноврсном дивљачи, што отвара могућност да 

се ловни туризам развије у озбиљну привредну грану. Планина Озрен има карактер ваздушне 

бање и помаже бројним туристима у лечењу одређених респираторних болести.49 

 

Водни ресурси у Сокобањи су значајни, а највећи део чине река Моравица и Бованско језеро. 

Бованско језеро је дугачко око 8 km и дубоко око 50 m у близини бране.50 Мало језеро на Озрену 

има доминантну позицију у атрактивном и еколошки квалитетном природном амбијенту овог 

излетишта. Врмџанско језеро, смештено у непосредњој близини истоименог села у јужном 

подножју планине Ртањ, представља атрактивно излетиште и риболовачки пункт.51 

 

Геотермални извори у зонама Сокобање и Јошанице су чувени по својој лековитости. Постоји 

шест геотермалних извора са температурама од 22-46,5°C. Минералне воде су погодне за лечење 

хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, психонеурозе, повишеног крвног притиска, 

хроничног реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести, исцрпљености, а 

служе и за опоравак.52 

 

Рудна налазишта рудника мрког угља “Соко” се налазе у селу Читлук. Овај рудник започео је 

са радом још крајем 19. века, а просечна годишња производња је 88.000 t годишње. Осим угља, 

од минералних сировина на подручју општине, присутни су иловача, која се користи у 

цигларству, и жути доломит (у атарима села Врмџа и Мужинац), погодан за прскање фасада. На 

територији Јошанице постоји и бели пелоид који се, растворен у лековитој води, може користити 

као лековито и козметичко блато.53 

 

Од укупне територије општине Сокобања 26,5 % територије је тренутно под заштитом. 

Евидентиране су следеће заштићене области: 54 

- Озренске ливаде – предео изузетних одлика – део природног подручја планине Озрен 

које је стављено под заштиту Решењем о стављању под заштиту државе, Секретаријата 

управе Скупштине општине Сокобања из 1973. године, по предлогу Републичког завода 

за заштиту природе из Београда: заштита ливада и шума, видиковаца, пећина понора и 

врела. У току је ревизија овог предела од стране Завода за заштиту природе Србије. 

- Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ - клисура реке Моравице – природно 

добро од великог значаја II категоријe, представља подручје изванредне пејзажне 

разноликости са атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и 

разноврсном флором и фауном и културно-историјским вредностима (средњевековно 

утврђење Сокоград, културно добро од великог значаја). 

- Споменик природе „Велика и мала Рипаљка“, природно добро који је држава заштитила 

законом из 1948. године. Водопад настаје на реци Градашници и налази се на 420 m нв, 

 
49 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2014, радна верзија, Сокобања,  2010. година 
50 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања, Општина Сокобања, 2018. година 
51 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2014, радна верзија, Сокобања,  2010. година 
52 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања, Општина Сокобања, 2018. година 
53 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања, н, Општина Сокобања, 2018. година 
54 Извор: Стратегија одрживог развоја Општине Сокобања од 2015. до 2025. године, Општина Сокобања, 2015. године 
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на око 3 km јужно од центра Сокобање. Он спада у категорију акумулативних водопада 

и висине је 17,5 m. 

- Еколошки значајна подручја Републике Србије која се налазе на територији општине 

Сокобања јесу Ртањ - као Међународно значајно подручје за биљке и Међународно и 

национално значајно подручје за птице, Озрен и Девица - заштићена Одабрана подручја 

за дневне лептире. 

 

Значајни су и објекти геонаслеђа, који су уврштени у Инвентар геонаслеђа Србије:55 

- Профил плитководног развића горње креде-планина Ртањ; 

- Врмџанско језеро са слепом долином-Ртањ; 

- Врх Шиљак са падином-Ртањ; 

- Јама у "Јалов Дел" –Ртањ; 

- Јама Звечани пропаст-Ртањ; 

- Водопади Велика и Мала Рипаљка-река Градашница; 

- Клисура Сокобањске Моравице-Лептерија-Сокоград; 

- Прозорац Богова врата-долина Урдешке реке; 

- Долине Врмџанске и Јошаничке реке (објекти неотектонске активности-епирогени 

покрети); 

- Пећина Сеселачка пећура. 

 

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 

Републике Србије.56 

 

Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно природних 

станишта и популација дивљих врста флоре и фауне на копну и у води, превасходно осетљивих 

станишта и ретких, угрожених врста, али и праћење стања и промена предела и објеката 

геонаслеђа. Сва наведена надгледања су у директној надлежности Завода за заштиту природе 

Србије, а на основу средњoрочних и годишњих програма заштите природних добара. 

Минимумом генералног мониторинга сматра се надгледање природних вредности једном 

годишње, а појединачне активности на мониторингу се организују према потреби, у случају 

непредвиђених промена које могу имати значајније негативне ефекте. Мониторинг шума и 

шумског земљишта врши ЈП „Србијашуме“ заједно са научним институцијама које се баве овом 

облашћу, при чему се утврђују негативни утицаји или негативне промене, као што су сушење 

шума, пожари, болести шума и др.57 

 

Биодиверзитет и шуме 
 

Површина под шумама на укупној површини јединице локалне самопуправе је у 2020. години 

износила 24.704,13 ha што представља 47% укупне површине општине.58 Од тога је 12.038,57 ha 

у државној а 12.665,56 ha у приватној својини.59 Државним шумама управља ЈП Србијашуме док 

за шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа.60 

 

 
55 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
56 Извор: Просторни план општине Сокобања 2030, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Општина Сокобања, 2012. године 
57 Извор: Извештај о стратешкој процени утицаја, измена и допуна  просторног плана општине Сокобања на животну 

средину, општина Сокобања, 2019. година 
58 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  
59 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  
60 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025, Сокобања, 2015. 

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis


 

 
 
 20 

У државним шумама најзаступљњније су шуме букве (70%). Међу осталима присутне су 

храстове, церове и грабове шуме, док су у малом обиму заступљене багремове и четинарске 

шуме. 61 

 

Према подацима Стратегије руралног развоја Сокобање 2019-2023., годишњи обим сече дрвета 

износи око 15.000-20.000 m3 од чега је око 14.221 m3 лишћара, односно 473 m3 четинара. Сваке 

године се спроводи пошумљавање од 10-20 ha. Годишњи прираст дрвне масе износи око 30.000-

35.000 m3.62 

 

Подаци о просечној дрвној запремини на територији општине Сокобања у 2020. години су дати 

у табели у наставку.  

Табела 9. Просечна дрвна запремина у општини Сокобања у 2020. 

Укупно, м3 Техничко дрво, % 

лишћара четинара лишћара четинара 

2.359 - 2 - 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, РЗС 

 

На основу података Министарства заштите животне средине, oпштини Coкобања 2021. године 

су одобрна средства у износу од 10.467.582,40 динара за реализацију пројекта „Сокобања - 

Зелено срце Србије“ у циљу повећања пошумљености на територији Републике Србије.63 

 

Природна добра која се налазе на подручју oпштине Сокобања су: 

• Специјални резерват природе „Ртањ”; 

• Предео изузетних одлика „Лептерија - Сокоград”; 

• Споменик природе „Рипаљка”;  

• Предео нарочите природне лепоте „Озренске ливаде”. 

 

Специјални резерват природе „Ртањ” припада општинама Сокобања и Бољевац, укупна 

површина резервата је 4.997,17 hа, од чега је 3.013,53 hа у државном власништву, 1.983,63 hа у 

приватном власништву. Од укупне површине подручја Специјалног резервата природе „Ртањ” 

на 6,08% површине је утвђен режим заштите I степена, на 35,62% режим заштите II степена и на 

58,30% режим заштите III степена. 

 

На подручју Ртња идентификовано је: 11 строго заштићених врста (српска рамонда (Ramonda 

serbica), ртањска метвица (Nepeta rtanjensis), каћунак (Orchis coriophora), каћун (Orchis militaris), 

мушки божур (Paeonia mascula), алпска павит (Clematis alpina), планинска саса (Pulsatilla 

montana), кохова линцура (Gentiana acaulis)), представници водоземаца (даждевњак (Salamandra 

salamandra), обични мрмољак (Lissotriton vulgaris), планински мрмољак (Ichtyosaura alpestris), 

жутотрби мукач (Bombina variegate), шумска жаба (Rana dalmatina), велика зелена жаба 

(Pelophylax ridibundus), грчка жаба (Rana graeca), гаталинка (Hyla arborea), велика крастава жаба 

(Bufo bufo), зелена крастава жаба (Pseudepidale viridis)); представници гмизаваца (копнена 

корњача (Eurotestudo hermanni), слепић (Anguis fragilis), кратконоги гуштер (Ablepharus 

kitaibelii), ливадски гуштер (Lacerta agilis), зелембаћ (Lacerta viridis), зидни гуштер (Podarcis 

muralis), степски смук (Dolichophis caspius), смукуља (Coronella austriaca), ескулапов смук 

(Zamenis longissimi), белоушка (Natrix natrix), рибарица (Natrix tessellate), поскок (Vipera 

ammodytes)); представници фауне (евидентирано 89 врста птица, од којих су 83 врсте 

 
61 Извор: Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2019-2023, Општина Сокобања, 2018. година, 
https://sokobanja.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Ruralna-strategija.pdf  
 
63 Извор: Одлука о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средства Министарства заштите 
животне средине Републике Србије по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката 
пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години, Расположиво на: 
https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Konacna%20Lista-Posumljavanje.pdf  

https://sokobanja.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Ruralna-strategija.pdf
https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Konacna%20Lista-Posumljavanje.pdf
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гнездарице, 28 врста сисара, три врсте слепих мишева, из реда бубоједа присутни су: јеж 

(Erinaceus europaeus), кртица (Talpa europaea) и шумска ровчица (Sorex araneus), од глодара 

жутогрли миш (Apodemus flavicollis) и риђа шумска волухарица (Clethrionomys glareolus)). 

 

Ртањ и Озренске ливаде сврстана су у Емералд подручја. Такође, Ртањ је сврстан у Међународно 

значајно подручје за биљке (IPA/Important Plant Area) и Међународно и национално значајно 

подручје за птице (IBA/ Important Bird Area). Ртањ и Девица су подручја која су заштићена као 

Одабрана подручја за дневне лептире (PBA/ Prime Butterfly Area). 

 

Предео „Лептерија-Сокоград" обухвата територију општине Сокобања површине 405,71,03 ha у 

катастарским општинама Сокобања и Блендија, од чега је 390,48,60 ha у државном и 15,22,43 ha 

у приватном власништву. Предео је утврђен за природно добро од великог значаја и сврстана је 

у II категорију и на њему је установљен режим заштите II и III степена. 

 

Споменик природе „Рипаљка” стављен је под заштиту као споменик природе и утврђен за 

заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I 

категорије. Укупна површина заштићеног подручја Споменика природе "Рипаљка" је 6,82 ha, од 

чега је 6,58 ha у државној својини, а 0,24 ha у приватној својини и на територији споменика 

природе „Рипаљка” утврђује се режим заштите II степена. 64 

 

Озренске ливаде обухватају део природног подручја планине Озрен, површине 828,13 ha, на 

простору катастарске општине Сокобања. Стављено је под заштиту као подручје нарочите  

природне лепоте (ПнПР) решењем Скупштине општине Сокобања из 1973. године. Нови  

предлог  уредбе  о  заштити  Озренских  ливада  као  предела  изузетних одлика (ПИО) упућен 

је Скупштини општине још  2007. године. 

 

Показатељ ЦОР-а 15.1.1. Површина под шумама као удео у укупној копненој површини 

Локализовани показатељ: 

1. Површина под шумом на укупној површини ЈЛС (%) - 47% 

Заштита животне средине 
 

Квалитет ваздуха и земљишта 
 

Општина Сокобања се одликује здравом животном средином и чистим ваздухом. Према Уредби 

о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 

Републике Србије за 2019. годину, општина Сокобања припада зони Републике Србијe у којој 

квалитет ваздуха спада у прву категорију, што подразумева чист или незнатно загађен ваздух, 

где нису прекорачене прописане граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју. 65 

Међутим, и поред тога, присутни су одређени извори загађења чије је дејство највише изражено 

у зимским месецима обзиром да је тада ваздушни притисак у најнижим деловима котлине нижи 

него на околним брдима. Главни извори загађења ваздуха су:  

1. интензивни транспортни саобраћај на релацији РМУ “Соко” (Читлук) – 

Сокобања – Алексинац; 

 
64 Извор: Измена и допуна просторног плана општине Сокобања, Нацрт просторног плана, Општина Сокобања, 2019. 
65 Извор: Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 
Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 11/2021). 
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2. индивидуална ложишта и стамбене зграде са територије целе општине (95%) која 

користе чврсто гориво за огрев, угаљ и дрво, што узрокује повећану 

концентрацију смога, прашине, чађи и других примеса у ваздуху; 

3. котларнице и ложишта које користе фосилна горива и емитују штетне гасове 

(угљен моноксид, сумпорни оксиди, азотни оксиди, гасовита неорганска 

једињења флуора и хлора и друге опасне материје); 

4. градска депонија (локално загађење која се налази на 3км од Сокобање и 

представља велики извор загађења ваздуха, нарочито у зимским месецима, када 

се, због довожења врућег пепела са осталим отпадом, често пали и загађује ширу 

околину).66 

Такође, у североисточном делу Сокобањског басена се налази лежиште угља Соко. 

Експлоатација угља се спроводи од 1908. године у делу лежишта који се налази код села Читлук. 

Локација на којој се може евентуално краткотрајно појавити загађење ваздуха је вентилационо 

постројење уграђено на ветреном окну за извођење истрошене ваздушне струје. Садржај 

штетних гасова у јамском ваздуху ограничен је рударским прописима и мора бити испод 

максимално дозвољених концентрација. Садржај гасова у јамском ваздуху и на излазу 

(вентилационо постројење) контролише се константно системом инсталисане аутоматске 

даљинске контроле гасних, вентилационих и пожарних параметара, као и оперативно, од стране 

одговорних лица службе вентилације. У погледу запрашености јамског ваздуха који се избацује 

у атмосферу може се оценити да се ова врста загађења искључује с обзиром на високу влажност 

излазне ветрене струје.67 

 

Општина Сокобања спроводи мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха од јануара 2022. 

године. Према Програму мониторинга амбијенталног ваздуха за Сокобању у периоду од јануара 

до марта 2022. године извршена су мерења за сумпордиоксид, азотдиоксид и чађ, а од фебруара 

2022. године и за суспендоване честице. Прекорачења граничних вредности забележене су за 

сумпордиоксид и суспендоване честице.68 

Графикон 7. Прекорачења граничне вредности за сумпордиоксид (150 µg/m3) у периоду од 

јануара до марта 2022. године 

 

Извор: https://sokobanja.ls.gov.rs/ispitivanje-kvaliteta-ambijentalnog-vazduha-u-sokobanji 

 
66 Извор: Стратегија одрживог развоја Општине Сокобања од 2015. до 2025. године, Општина Сокобања, 2015. године 
67 Извор: Ивковић, М., Миљановић, Ј.: Параметри утицајни на животну средину у руднику 

„Соко“ – Сокобања, Рударски радови, Комитет за подземну експлоатацију минералних сировина, бр. 1, 2009. 
68 Извор: Подаци добијени од надлежних у локалној самоуправи 
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Графикон 8. Прекорачења граничне вредности за PM10 (50 µg/m3) у периоду од фебруара до 

марта 2022. године 

 

Извор: https://sokobanja.ls.gov.rs/ispitivanje-kvaliteta-ambijentalnog-vazduha-u-sokobanji 

Агенција за заштиту животне средине спроводи мониторинг алергеног полена на територији 

Сокобање. Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха за Републику Србију, број 

дана са прекорачењем граничних вредности поленових зрна за амброзију у 2020. години је био 

већи од 10, док је за брезу и траву број дана био мањи од 10. 69 

Праћење стања и прогноза аерополена у Сокобањи спроведена је у периоду од 31.01.до 

06.02.2022. и уочене су умерено високе и високе концентрације за следеће алергене биљне врсте: 

леска, граб, тиса/чемпрес и бреза.70 

 

На територији општине Сокобања се у 2020. години налазило 2.521 пољопривредних газинстава 

а користило се 15.898,53 ha пољопривредног земљишта. Од тога 9.597,03 ha је под ораницама и 

баштама, а преостали део је углавном под ливадама и пашњацима (око 5.726,47 ha), воћњацима 

(487,22 ha) и виноградима (57,55 ha).71 Примена ђубрива, пестицида и хербицида у 

пољопривреди доводи до загађења површинских и подземних вода и земљишта. Такође, 

евидентирана је ерозија на неким деловима пољопривредног земљишта које је настало 

превођењем шумског у пољопривредно или са лошом структуром обрадивог слоја.72  

 

Квалитет вода и отпадне воде 
 

Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, а са становишта 

туризма највредније хидрографске потенцијале Сокобање чине лековите минералне воде. Ове 

воде се на територији општине јављају на више места, с тим да је могуће издвојити две основне 

зоне - Сокобањску и зону Јошанице. У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори 

минералне воде, који се могу наћи на три локалитета: у централном бањском парку, на 

локалитету Бањица и у зони корита реке Моравице. Температура воде се креће у распону од 28ºC 

до 45ºC, на основу чега је шест главних извора сврстано у две основне групе: хипертермални 

 
69 Извор: Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха за Републику Србију 2020. године, Агенција за заштиту животне 
средине, Министарство за заштиту животне средине, Београд, 2021. 
70 Извор: Званична интернет презентација општине Сокобања, расположиво на: https://sokobanja.ls.gov.rs  
71 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  
72 Извор: Извештај о стратешкој процени утицаја, измена и допуна  просторног плана општине Сокобања на животну 
средину, општина Сокобања, 2019. година 

https://sokobanja.ls.gov.rs/
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
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извори (купатило Парк) са температуром воде 39 - 45ºC и хипотермални извори (купатило 

Бањица) са температуром воде 28 - 34ºC. Такође, постоји и извор хладне манганске воде 

Здрављак. У Бањи Јошаници, термоминералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем 

проширењу на левој обали реке Јошанице.  

Окосницу хидрографске мреже на територији општине Сокобања чини река Моравица, која је 

образовала свој ток после повлачења језера из котлине. Поред водотока хидролошку карту овог 

простора чине и бројни извори слатке - питке воде, вештачка и природна језера (Бованско језеро, 

језеро на Озрену и Врмџанско језеро).  

Река Моравица спада у мале водотоке, и поред комуналних отпадних вода из градског језгра 

Сокобање, оптерећена је и водом из бројних притока, које пролазе кроз мања урбана насеља и 

са собом носе одређене количине отпадних вода које производе сеоска домаћинства (септичке 

јаме, осока из стајњака..) и воде које настају спирањем пољопривредног земљишта - пестициди 

и вештачка ђубрива. Такође, до загађење вода (површинских и подземних) долази услед 

неадекватног одлагање отпада у долинама потока и река као и од процедних вода са дивљих 

депонија које доспевају у водотокове.73 Један од загађивача водених токова индустријском 

отпадном водом јесте и рудник Соко, који се налази у близини самог изворишта реке Моравице. 

Постројење за прераду отпадних вода у Сокобањи саграђено је 1972. године. Капацитет 

постројења је 70 l/s, што се сматра недовољним за прихват целокупне отпадне воде, с обзиром 

на урбанизацију насеља. У сеоским срединама се не спроводи пречишћавање oтпадних вода, већ 

се отпадна вода директно испушта у реципијенте, односно водотокове. На основу података 

Аналитичког сервиса ЈЛС, број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу се није 

значајно мењао  у периоду од 2016. до 2020. године и износио је 80,8%.74 У 2020. години дужина 

канализационог система је износила 38 km.75  На подручју Републике Србије, број домаћинстава 

прикључених на канализациону мрежу износи 62,6%, док у Зајечарској области износи 55,8%. 

Дакле, број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу, је у општини Сокобања далеко 

изнад просека за Републику Србију, као и за Зајечарску област.76 Укупна количина испуштених 

отпадних вода, као и количина испуштена у систем канализације у општини Сокобања износила 

је 636.000 m3 у 2020. години. Укупна количина пречишћене отпадне воде у 2020. години је 

износила 325.000 m3, односно 51%.77  

Табела 10. Проценат становништва прикључен на канализациону мрежу 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2016 2017 2018 2019 2020 

Домаћинства 

прикључена на 

канализациону 

мрежу 

Број 4.318 4.318 4.320 4.320 4.320 

Домаћинства 

прикључена на 

канализациону 

мрежу, као % 

укупног броја 

домаћинства 

% 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  

 
73 Извор: Стратегија одрживог развоја Општине Сокобања од 2015. до 2025. године, Општина Сокобања, 2015. године 
74 Извор: Аналитички сервис ЈЛС, https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis  
75 Извор: ДевИнфо база података, расположиво на: http://devinfo.stat.gov.rs 
76 Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2021. године   
77 Извор: Општине и региони у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2021. године 

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis
http://devinfo.stat.gov.rs/
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По подацима Студије изводљивости ''Реконструкција/изградња система за водоснабдевање и 

дистрибуцију воде и прикупљање и прераду отпадних вода у Сокобањи''78, за решавање 

проблема неадекватног управљања отпадним водама на подручју општине Сокобања потребна 

су обимна улагања у унапређење и изградњу канализационе инфраструктуре, као и у изградњу 

новог постројења за третман отпадних вода (ППОВ). Приоритетне инвестиције у систем 

сакупљања отпадних вода подразумевају изградњу новог, главног колектора на левој обали реке 

Моравице у дужини од око 1,3 km са цевима пречника 800 mm, као и изградњу комбинованог 

прелива канализације непосредно узводно од уласка отпадне воде у Постројење за третман 

(ППОВ), да би се одвојиле отпадне од атмосферских вода током падавина. Додатно, како би се 

само санитарна вода из насеља Царина довела до централног ППОВ и омогућило изливање 

атмосферских вода у реку Моравицу, потребно је изградити нову пумпну станицу ''Царина''. 

Планирано је и неколико нови колектора и прикључака за преусмеравање воде на нову 

канализациону мрежу, проширење канализационе мреже за насеља Чаир и Медник, нова 

атмосферска канализација у појединим улицама и др. Планирана је и изградња ППОВ на 

локацији постојећег постројења, с обзиром да је ова локација предложена урбанистичком 

документацијом. Предвиђена је технологија третмана отпадних вода применом технологије са 

активним муљем, продуженом аерацијом и секвенционалним шаржним реактором. Додатно је 

предвиђена стабилизација и одводњавање муља, као и управљање муљем. По подацима 

добијеним од надлежних у локалној самоуправи79, општина Сокобања, кроз програм Подршка 

Европске уније у припреми пројеката (ЕУ ППФ), припрема пројектну документација за 

изградњу ППОВ, као и за унапређење и изградњу система за сакупљање отпадних вода, 

изградњу колектора и др.  

 

Показатељ ЦОР-а 6.2.1. Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно 

управља, укључујући прање руку сапуном и водом 

Локализован показатељ: 

1. Удео домаћинстава прикључених на канализациону мрежу – 80,8 % 

2. Дужина канализационе мреже - 38 км 

 

Показатељ ЦОР-а 6.3.1 Удео отпадних вода које се безбедно пречишћавају 

Локалиозован показатељ: 

1. Удео испуштене отпадне воде у системе за одвођење отпадних вода у укупној количини 

испуштене отпадне воде – 100 % 

2. Удео пречишћених отпадних вода – 51 % 

 

Одлагање отпада 
 

На територији општине Сокобања отпад у највећој мери потиче од: 

 

1. Становништва - комунални отпад из домаћинстава и угоститељских објеката; 

2. Индустрије (депонија јаловине Рудника Соко и кисели отпад бивше стакларе на депонији 

земље и шута); 

3. Пољопривреде - пестициди, органско ђубриво. 

 

Према Стратегији одрживог развоја општине Сокобања од 2015. до 2025. године, на територији 

општине Сокобања генерише се 0,8 kg растреситог отпада по глави становника на дан. По 

подацима из ''Локалног плана управљања отпадом општине Сокобања у периоду 2022-2023. 

године'', на подручју општине Сокобања дневно се генерише 1 kg отпада по становнику. С 

обзиром да је туристичка сезона од маја до октобра, у овом периоду се у градском насељу 

генерише 1,5 kg по становнику на дан, док се у сеоским насељима, у овом периоду, генерише 1 

 
78 Извор: Feasibility study (Re)construction of water supply and distribution and wastewater collection and treatment 

systems in Sokobanja, EU PPF, 2020/2021.  
79 Извор: Подаци добијени од надлежних у локалној самоуправи 
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kg отпада по глави становника. У периоду од новембра до априла настаје 1 kg отпада по особи 

на дан на територији целе општине Сокобања. На основу прорачуна, укључујући отпад који 

генеришу туристи, у просеку у току године настаје 1,2 kg/становнику/дан на подручју општине 

Сокобања.80 

 

Послове сакупљања, одвожења и депоновања отпада на територији општине Сокобања спроводи 

Јавно комунално предузеће ''Напредак'' од 1989. године. Укупно се годишње сакупи око 3.496 t 

комуналног отпада. У просеку, дневно се сакупи 9,6 t отпада. Отпад се редовно и организовано 

сакупља само у насељу Сокобања, које има 7.892 становника, што је приближно 50% становника 

општине Сокобања, док у неким сеоским насељима постоји постављен контејнер који се 

повремено празни од стране ЈКП, али нема организованог сакупљања, нити домаћинства имају 

уговоре са ЈКП за услугу сакупљања и одвожења отпада.81 У сеоским срединама свако 

домаћинство самостално истовара смеће, изузев у Месним заједницама Блендија и Жучковац. 

Динамика којом ЈКП Напредак односи отпад је једном недељно из индивидуалних 

домаћинстава.  

 

Комунални отпад се одлаже на локацији „Трговишки пут” од 1970. године. Санација ове 

депоније је изведена 2001. године и подразумевала је ограђивање, израду дренажног система за 

прикупљање оцедних вода са базеном, израду бунара за отплињавање, формирање зелене 

површине, као и зеленог појаса.82 Такође, од 2010. године организована је сепарација отпада 

(ПЕТ амбалажа и лименке), постављањем 50 жичаних контејнера на различитим локацијама у 

насељу Сокобања. Овај отпад се балира хидрауличком пресом и шаље на рециклажу. 83 2018. 

године је започет нови систем за примарну селекцију и рециклажу амбалажног отпада 

захваљујући пројекту који су започели општина Сокобања, ЈКП ''Напредак'' и Секопак, оператер 

управљања амбалажним отпадом. Обезбеђено је 350 контејнера од 1,1 m3 запремине, различитих 

боја за сакупљање ПЕТ амбалаже, папира и стакла, као и 4.000 канти за сакупљање амбалажног 

отпада за свако домаћинство на територији Сокобање.84 На основу податка из Документа о 

кретању отпада, 2021. године прикупљено је 1.548 kg отпадне пластичне амбалаже, а 2022. 

године 1.548 kg отпадне пластичне амбалаже и 1.568 kg отпадне папирне амбалаже. У периоду 

од 2011. до 2014. године уочава се пораст у погледу количине прикупљеног рециклажног отпада.  

 

Табела 11. Укупна количина прикупљеног рециклажног отпада по годинама у општини 

Сокобања 

Година Количина прикупљеног рециклажног отпада 

(kg) 

2010 10.471 

2011 6.404 

2012 10.500 

2013 12.000 

2014 16.500 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025, Сокобања, 2015. 

 

Према подацима Локалног плана управљања чврстим отпадом на територији општине 

Сокобања, укупан број дивљих депонија је 66, од којих се 10 налази у насељу Сокобања.85 

 
80 Локални план управљања отпадом Општине Сокобања у периоду 2022-2023. године, Општина Сокобања, 2022. 

године 
81 Локални план управљања отпадом Општине Сокобања у периоду 2022-2023. године, Општина Сокобања, 2022. 
године 
82 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025, Општина Сокобања, 2015. године 
83 Извор: Локални план управљања чврстим отпадом на територији општине Сокобања, Сокобања, 2012. године 
84 Локални план управљања отпадом Општине Сокобања у периоду 2022-2023. године, Општина Сокобања, 2022. 

године 
85 Извор: Локални план управљања чврстим отпадом на територији општине Сокобања, Сокобања, 2012. године 
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Општина Сокобања је 2019. године евидентирала 33 веће дивље депоније, коришћењем 

средстава Националне службе за запошљавање, односно ангажовањем радника на привременим 

пословима. Уз помоћ Министарства заштите животне средине у току 2021. године санирано је 

28 дивљих депонија, имајући у виду њихов негативан утицај на животну средину и здравље 

људи. Општинска управа је 2021. године доставила евиденцију о 33 дивљe депонијe Агенцији за 

заштиту животне средине кроз Национални регистар извора загађивања. На основу података 

Сокобањског еколошког друштва, 2019. године евидентиране су 103 дивље депоније на којима 

се налази више од 5 m3 отпада на територији општине Сокобања и то: 86 

- 8 дивљих депонија у атару Сокобање – градског насеља; 

- 93 дивље и сеоске депоније у атарима сеоских насеља. 

 

Дивље депоније, насталe одлагањем отпада из домаћинства, индустрије и пољопривреде, својом 

великом површином, количином и хетерогеним саставом, остварују значајан негативан утицај 

на животну средину. Тај утицај се огледа у следећем: 

 

1. Загађење ваздуха, услед емисије депонијског гаса и осталих штетних гасова насталих 

спаљивањем отпада;  

2. Загађење вода (површинских и подземних), посебан проблем представља одлагање 

отпада у долинама потока и река. Такође, процедне воде комуналних и дивљих депонија 

загађују водотокове;  

3. Загађење земљишта комуналним отпадом који ветар и животиње разносе са неуређених 

и дивљих депонија, као и уништење земљишта површинским коповима;  

4. Угрожавање здравља људи коришћењем загађених површинских и подземних вода и 

употребом контаминираних пољопривредних намирница.87 

 

У складу са Националном стратегијом управљања отпадом у Републици Србији усвојеној 2010. 

године и Законом о управљања отпадом усвојеним 2009. године, као најоптималније решење за 

одлагање отпада предложено је формирање регионалних санитарних депонија које ће 

обухватати око 200.000 становника. У складу са тим, општина Сокобања је донела Одлуку о 

приступању концепту регионалног управљања отпадом и изградњи регионалне депоније за 

општине Нишког региона  и потписала Споразум о формирању Нишког региона за заједничко 

управљање  отпадом између града Ниша и општина Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, 

Алексинац, Сокобања и Ражањ. 88 Према Нацрту Регионалног стратешког плана управљања 

отпадом за Нишки регион, којем је приступила општина Сокобања, предвиђа се изградња 

регионалне депоније на територији града Ниша која једним делом захтава и територију општине 

Дољевац. 89 Реализација пројекта изградње регионалне депоније са рециклажним центром у 

Нишу је у току.90 Пре потписивања Споразумом о заједничком управљању отпадом општине 

Сокобања са другим општинама у региону Ниша, у периоду од 2007. до 2018. године, три пута 

је мењана одлука о регионалној депонији ка којој би општина Сокобања гравитирала: ''Халово 

2'', ''Келеш'' и ''Пирот''.91 

Управљање ванредним ситуацијама 
 

 
86 Локални план управљања отпадом Општине Сокобања у периоду 2022-2023. године, Општина Сокобања, 2022. 
године 
87 Извор: Регионални план управљања отпадом за регион Панчево/Опово, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011. 
88 Извор: Стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2025, Сокобања, 2015. 
89 Извор: Локални план управљања чврстим отпадом на територији општине Сокобања, Сокобања, 2012. 
90 Извор: Званични сајт општине Ниш: https://www.ni.rs  
91 Локални план управљања отпадом Општине Сокобања у периоду 2022-2023. године, Општина Сокобања, 2022. 
године 

https://www.ni.rs/
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Климатске промене имају утицај на рањивост општине и очекивано је да ће утицати на 

интензитет и учесталост екстремних временских прилика. Сокобању карактерише умерено-

континентална, односно блага клима. Лета су без жеге, а зиме су благе. Јесен је топлија од 

пролећа, док су ноћи свеже, посебно лети, када је и мања влажност ваздуха. Облачност није 

равномерно распоређена. Најмање сунчаних дана има зима, а највише у јесен.92 Средња годишња 

температура ваздуха на подручју општине Сокобања износи 11 °С. У току године на територију 

Општине се излучи просечно око 677 mm падавина. Тај број је нешто мањи у нижим, а нешто 

виши у вишим деловима рељефа општине. У току године падавине се јављају у око 120 дана у 

нижим и око 150 дана у вишим деловима општине. Као континетално подручје овде су кишни 

периоди знатно ређи него сушни. Узимајући у обзир предвиђања о порасту температуре у 

Републици Србији између 2 ºC и 4,3 ºC до 2100. године, као и смањење просечних годишњих 

падавина и до 4,5% до 2100. године, у поређењу са референтним периодом 1986-2005. године, 

очекују се учесталији и дужи сушни периоди, док ће падавине бити мање и неуједначене по 

интензитету. Све топлија клима утиче здравље и живот људи, дистрибуцију и фреквенцију 

екстремних временских догађаја (поплаве, суше и шумски пожари), пољопривредну и 

производњу енергије, итд.  

Емисије гасова који доприносе глобалном загревању на нивоу општине претежно потичу из 

сектора енергетике, пољопривредне делатности, неадекватног управљања отпадом и отпадним 

водама, као и неадекватног управљања стајњаком. Неке од мера за смањење емисија ових 

емисија наводе се пошумљавање, односно одрживо управљање шумама, коришћење минералних 

ђубрива у пољопривреди, супституција фосилних горива биомасом и сл. Tакође, jедан од начина 

за смањење емисије гасова који доприносе глобалном загревању је смањење потрошње 

необновљивих извора енергије (фосилна горива) и коришћење обновљивих извора енергије у 

општини Сокобања.93 

 

Неповољне појаве које могу бити поспешене климатским променама у општини Сокобања су 

поплаве. Поплаве се нарочито испољавају у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима 

код наглог отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река. Најктитичнији месеци у 

години, што се тиче падавина и топљења снега, су месеци април, мај и јун, због чега постоји 

могућност појачаног дотока вода и појаве бујичних потока и на местима где нису постојали, а 

због саме конфигурације терена. Сви водотоци на територији општине Сокобања имају 

претежно бујични карактер хидролошког режима, па поплаве на њима имају изразито бујичне 

карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте.94 

Остале опасности карактеристичне за територију општине Сокобања су земљотреси, одрони, 

клизишта и ерозија, снежне мећаве, наноси и поледице, пожари, експлозије и пожари на 

отвореном.95 Услед климатских промена за очекивати је да ће се ове појаве учесталије јављати, 

те је потребно предузети одређене заштитне мере. Током 2019. године израђена је Процена 

ризика од катастрофа општине Сокобања, као и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама.96 Taкође, 2014. године је израђена Стратегија управљања ризиком општине 

Сокобања.97  

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 87/2018) дефинишу се надлежности јединица локалних 

самоуправа у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама које, 

између осталог, подразумевају доношење акта о организацији и функционисању цивилне 

 
92 Извор: Стратегија одрживог развоја Општине Сокобања од 2015. до 2025. године, Општина Сокобања, 2015. године 
93 Службени лист Општине Сокобања, VII, Број 23, 2014. 
94 Извор: Процена ризика од катастрофа Општине Сокобања, Општина Сокобања, Сокобања, 2019. године 
95 Извор: Процена ризика од катастрофа Општине Сокобања, Општина Сокобања, Сокобања, 2019. године 
96 Извор: План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине Сокобања, Сокобања, 2019. године 
97 Извор: Званични сајт општине Сокобања: https://sokobanja.ls.gov.rs  

https://sokobanja.ls.gov.rs/
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заштите на територији јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и 

обезбеђивање њеног спровођења; израђивање и доношење процене ризика, локалнoг плана 

смањења ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и екстерног плана заштите од 

великог удеса уколико се на њеној територији налази СЕВЕСО комплекс вишег реда; 

образовање штаба за ванредне ситуације; одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту 

и спасавање јединице локалне самоуправе на предлог надлежног штаба; планирање и 

обезбеђивање буџетских средства намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама; образовање јединице цивилне заштите; успостављање ситуационог 

центара у складу са актом о организацији и функционисању цивилне заштите, а у зависности од 

техничких и материјалних могућности; израђивање студије покривености система за јавно 

узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и старање о одржавању, набавци и 

постављању акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно 

узбуњивање у Републици Србији; сарађивање са суседним јединицама локалне самоуправе у 

спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама; предузимање хитних и превентивних мера у циљу смањења ризика од 

катастрофа; усвајање годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду штаба за ванредне 

ситуације; обављање и других послова утврђених законом.98 

 

Остали прописи који регулишу области ванредних ситуација су Закон о заштити од пожара, 

Закон о одбрани од града, Закон о обнови након елементарне и друге непогоде, Закон о 

ваздушној пловидби, Закон о водама, Закон о безбедности и заштити на раду, итд. 

 

Показатељ ЦОР-а 11.5.2. Директни економски губици у односу на глобални БДП, оштећења на 

кључним инфраструктурама и број прекида основних услуга услед катастрофа 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Укупни процењени губици од елементарних непогода на територији ЈЛС (РСД) - 180.047.000 

 

Показатељ ЦОР-а 11.b.2. Удео локалних самоуправа које усвајају и примењују стратегије за 

смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама 

смањења ризика од катастрофа 

Предлог локализованог показатеља: 

1. Израђена процена ризика од елементарних непогода - Да 

2. Усвојен локални план смањења ризика од катастрофа - Не 

 

Показатељ ЦОР-а 13.1.1. Број смртних случајева, несталих лица, и лица под директним утицајем 

катастрофа на 100.000 становника 

Локализован показатељ: 

1. Број смртних случајева, несталих лица, и лица под директним утицајем катастрофа на 100.000 

становника (број) – није било смртних случајева у последњих десет година (0) 

 

Показатељ ЦОР-а 13.1.3. Удео локалних самоуправа које усвајају и примењују стратегије за 

смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама 

смањења ризика од катастрофа 

Локализован показатељ: 

1. Локална управа усваја и спроводи локалну стратегију смањења ризика од катастрофа у 

складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа – Не 

 

Улагање у заштиту животне срединe 
 

 
98 Извор: Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 87/2018) 
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Пратећи ниво расхода из буџета општине Сокобања за област заштите животне средине за 

последњих пет година, закључује се да је ниво утрошених буџетских средстава варирао од 0,12% 

до 7,06% укупних буџетских средстава. У 2020. години опредељено је 2,3% од укупних 

буџетских средстава за програм заштита животне средине. Према расположивим подацима, сва 

опредељена средства за заштиту животне средине за 2020. годину утрошена су за управљање 

отпадним водама и заштиту природе. Средства нису опредељена за област управљања отпадом.99 

Табела 12. Расходи из буџета за општину Сокобања за област заштите животне средине за 

период од 2016. до 2020. године у РСД 

Година 
Планирани расходи и 

издаци 
Извршење % извршења 

% од укупних 

буџетски средстава 

2016. 730.000 671.000 91,92 0,12 

2017. 46.796.000 11.025.000 23,56 7,06 

2018. 11.526.000 2.817.000 24,44 1,54 

2019. 14.800.000 7.509.000 50,73 1,92 

2020. 15.953.000 9.934.000 62,27 2,3 

Извор: Завршни рачуни буџета општине Сокобања 2016-2020. 

 

 

 

 
99 Извор: Подаци добијени од надлежних из локалне самоуправе 


