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УВОД 
 
Приступа се изради измена и допуна Просторног плана пштине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12), (у даљем тексту: Просторни план), 
на основу Одлуке о измени и допуни просторног плана општине Сокобања („Службени 
лист општине Сокобања”, брoj 3/18) (у даљем тексту: Одлука) и Решења  о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна просторног плана 
општине Сокобања, („Службени лист општине Сокобања”, брoj 3/18).  

Планирање, коришћење, уређење и заштита заснивају се на принципима 
уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 
УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), Закону о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Правилнику о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15) и другим законским и подзаконским 
актима и документима Републике Србије којима се уређује  ова област.  

Просторни план је усаглашен са Уредбом о категоризацији државних путева 
("Службени гласник РС", бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015), Уредбом о проглашењу 
Специјалног резервата природе „Ртањ” („Службени гласник РС", бр. 18/2019), Уредбом 
о заштити предела изузетних одлика "Лептерија - Сокоград", ("Службени гласник РС", 
бр. 25/2002), Уредби о заштити Споменика природе "Рипаљка", ("Службени гласник 
РС", бр. 26/2009), као и Уредбом о рeжимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 
31/2012). 

Измене и допуне Просторног плана извршене су у: 
• у глави I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.3.ОЦЕНА 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ, пододељак 
1.ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА; 

• у глави I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.4. 
ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, пододељак 4.  
КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА; 

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1.ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА 
ПРОСТОРА; 

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1.ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА 
ПРОСТОРА, пододељак 2.1.1.4. БИЛАНС ПОВРШИНА; 

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.3.ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, 
ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ, 
пододељак 2.1.3. СТАНОВНИШТВО;  

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.4.ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И 
ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ; 

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.6.ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА 
РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА, пододељак 2.1.6.1. 
САОБРАЋАЈ; 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, пододељак 3.  
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.7.1.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА;  
• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, пододељак 

2.2.1.10. ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA;  
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• у глави II ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.2.3.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, пододељак 
2.2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  И ПРОЈЕКТЕ; 

Просторни план садржи детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и 
коришћења. Овим изменама израђене су уређајне основе за: Читлук, Јошаницу, 
Мужинац, Николинац, Блендију, Жучковац, Ресник, Врело, Дуго Поље, Поружницу, 
Шарбановац, Врмџу, Врбовац, Сесалац, Милушинац и Озренске ливаде. 

Просторни план je заснован на планској, студијској и другој документацији, 
резултатима досадашњих истраживања и важећим документима у Републици Србији. 

Саставни део Просторног плана je Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Просторног плана на животну средину. 

 (1) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави I 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.3.ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА, ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ, пододељак 1.ОЦЕНА 
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, став десети, мења се и гласи: 

„Стање саобраћајне мреже, може бити ослонац за даљи развој подручја. Мрежа 
државних путева на подручју Просторног плана има укупну дужину око 169 km од чега 
су 83 km државни путеви II реда а 86 km општински путеви. Са савременим 
коловозним застором је 87% државних путева II реда а 85% општинских путева 
(Општине у Србији 2017 – Републички завод за статистику).” 

(2) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави I 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.3.ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА, ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ, пододељак 2.ОЦЕНА 
ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ, став десети, мења се и гласи: 

 
„ 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). 

Кроз подручје плана не пролазе путеви међународног значаја али се ово 
подручје налази 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. Удаљеност од интензивних саобраћајних токова представља 
предност у погледу задовољења услова водоснабдевања и заштите животне средине 
(првенствено акумулације Бован намењене водоснабдевању).  Подручје плана тангирају 
и железничке пруге Београд-Ниш и Прахово-Ниш што такође повољно утиче на његов 
повољан саобраћајни положај. 

Мрежа државних путева на подручју Просторног плана има укупну дужину око 
169км од чега су 83км државни путеви II реда а 86км општински путеви. Са 
савременим коловозним застором је 87% државних путева II реда а 85% општинских 
путева (Општине у Србији 2017 – Републички завод за статистику).  

Положај Државног пута II А реда бр 217 (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. 
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Пружање Државног пута II А реда бр. 217 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 Б реда бр. 420 у дужини од 18км унутар планског подручја 
пружа се од прикључка на Државни пут II А реда број 217 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 Државног пута пут II Б реда бр. 420 од чвора 42002 до чвора 42001 је 
неизграђена. Изградња ове деонице и повезивање са северним и северозападним 
деловима Србије повољно ће утицати на развој туризма. 

Државни пут II А реда број 218 (Бољевац-Сокобања-Ниш) у дужини од 33км 
унутар границе плана даје могућност повезивања подручја Просторног плана са 
централном Србијом и подручјем града Ниша.” 

(3) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави I 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.4. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И 
КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, пододељак 4.КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА, став први, мења се и гласи: 

 
„-  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 10.638 становника 2030. године (тј. 
13.754 становника на крају првог имплементационог периода - 2019. године).” 

(4) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави I 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.4. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И 
КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, пододељак 4.КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА, став осми, мења се и гласи: 

 
„ Саобраћајну мрежу Општине 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 ППППН "Бован" предвидео дислокацију из зоне непосредне заштите акумулације 
као и изградњу заобилазнице око Сокобање.” 

(5) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави I 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА, одељак 1.1.4. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И 
КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, пододељак 4.КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ПО ОБЛАСТИМА, последњи пасос „Спровођење плана ће се вршити:”, 
брише се у целости. 
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(6) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА, 
пододељак 2.1.1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, први став, мења се и гласи: 

 

„Предвиђено је смањење површине пољопривредног земљишта за 5.41% у односу на 
постојеће стање”. У односу на важећи Просторни план, Изменама и допунама је 
предвиђено повећање пољопривредног земљишта за 22.4 km2, односно за 9.38%. 

 (7) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА, 
пододељак 2.1.1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ, први став, мења се и гласи: 

 
„Предвиђено је повећање површине шума и шумског земљишта за 3.64 % у 

односу на постојеће стање, превођењем у шумско део неплодног земљишта (голети), 
деградирано и неквалитетно пољопривредно земљиште, 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. У односу на важећи Просторни план, Изменама и допунама је 
предвиђено повећање за 1.99 km2, односно за 0.85 %.” 

(8) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА, 
пододељак 2.1.1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ, први став, мења се и гласи: 

„ У односу на постојеће стање, предвиђено је повећање (за 57.79 % ради 
формирања 8 нових акумулација), површине под водама и водним земљиштем,. У 
односу на важећи Просторни план, Изменама и допунама је предвиђено смањење од 
13,12 km2, односно за 67,35 %.” 

(9) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА, 
пододељак 2.1.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, први став, мења се и гласи: 

 
„Предвиђено је повећање површине за 25 % у односу на постојеће стање. У 

односу на важећи Просторни план, Изменама и допунама је предвиђено смањење 
грађевинског  земљишта за 11.28 km2, односно за 34.16%.” 

(10) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА, 
пододељак 2.1.1.4. БИЛАНС ПОВРШИНА, мења се у целости  и гласи: 

 

„ (Реферална карта бр. 1: Намена простора) 
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Биланс површина планираних основних намена                           Табела 1. 

Пољопривредно 
земљиште 

Шуме и 
шумско 

земљиште 
Грађевинско 

земљиште 
Водно 

земљиште Укупнo 
km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Постојеће  276.22 52.61 227.35 43.31 17.40 3.31 4.03 0.77 525 100 
Планирано 
важећим ППО 238,87 45,50 233,63 44,50 33,02 6,29 19,48 3,71 525 100 
Планирано ИД 
ППО 261.27 49.77 235.62 44.88 21.74 4.14 6.36 1.21 525 100 

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

(11) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА 
СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ, пододељак 2.1.3.1.
 СТАНОВНИШТВО, мења се у целости  и гласи:  

„Пројекција становништва на подручју општине Сокобања израђена је за период 
2011- 2030. по основу настављања тренда из последњег пописа, тј. период од 2002 до 
2011 (извор: Републички завод за статистику Србије). Дефинише оквире могућег 
пораста становништва, планску пројекцију, односно прогнозу. 

На основу извршене анализе стања демографског потенцијала општине и 
трендова кретања становништва, очекује се, у планском периоду, може очекивати даље 
демографско пражњење подручја на територији Просторног плана: 

- становништво ће се постепено смањивати са 16.021 становника у 2011. 
години, на 10.638 становника у 2030., што, за читав плански период, чини 
смањење од чак 5.383 становника; 

- уколико се настави тренд кретања становништва 2002-2011., не постоји ни 
једно насеље на подручју Просторног плана у коме се меже очекивати пораст 
становништва; 

- најдрастичније демографско пражњење може се очекивати је у насељима: 
Јошаница, Ново Село, Раденковац, Сесалац и Церовица. 

Упоредни преглед броја становника 2002 - 2011. са пројекцијама за 2019, 2024 и 2030. 
по основу настављања тренда                                                                               Табела 2.                                      

Р.бр. Н А С Е ЉЕ 2002 2011 
Пројек. 

2019 
Пројек. 

2024 
Пројек. 

2030 
Разлика 

2030 - 2011. 
1 Бели Поток 238 196 159 135 107 -89 
2 Блендија 352 282 220 181 134 -148 
3 Богдинац 201 146 97 67 30 -116 
4 Врбовац 598 472 360 290 206 -266 
5 Врмџа 606 497 400 340 267 -230 
6 Дуго Поље 690 519 367 272 158 -361 
7 Жучковац 529 422 327 267 196 -226 
8 Језеро 310 255 206 176 139 -116 
9 Јошаница 898 686 498 380 238 -448 
10 Левовик 162 148 136 128 118 -30 
11 Милушинац 382 314 254 216 170 -144 
12 Мужинац 459 348 249 188 114 -234 
13 Николинац 418 308 210 149 76 -232 
14 Ново Село 56 32 11 0 0 -32 
15 Поружница 354 298 248 217 180 -118 
16 Раденковац 114 69 29 4 0 -69 
17 Ресник 857 716 591 512 418 -298 
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Планска 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.” 

(12) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ, мења се у целости  и гласи:  

 
„Концепција привредног развоја подручја општине Сокобања оствариваће се 

подржавањем одрживог привредног развоја, заснованог на постојећој просторној 
структури привредних активности и природних вредности. Имајући у виду 
компаративне предности подручја општине Сокобања (постојећи природни ресурси, 
традиција и развојни програми за које постоје просторни услови), пољопривреда, 
прехрамбена индустрија (агрокомплекс) и туризам су сагледани  као основни правци 
развоја.  

Уз претпоставку да ће бити испуњени основни предуслови привредног развоја 
(изградња неопходне саобраћајне и комуналне инфраструктуре, уређење и боље 
искоришћење туристичког потенцијала, и др., у складу са посебним третманом сливног 
подручја акумулације Бован) развој привреде засниваће се на следећим стратешким 
приоритетима развоја:  

- Пољопривреда (традиционална и органска) – Једна од основних привредних 
грана, поред агроиндустрије и туризма,  ће и даље бити пољопривреда, прилагођена 
тржишним условима пословања. Пољопривреду развијати као делатност 
комплементарну туризму, тако да треба континуирано радити на бољој повезаности ове 
две привредне гране, што треба да допринесе повећању конкурентности пољопривреде, 
удруживању произвођача, укрупњавању поседа, подизању техничке опремљености 
пољопривредних газдинстава и перманентној едукацији пољопривредних 
произовођача. Подстицањем одрживог привредног развоја пружа се могућност 
побољшања квалитета живота сеоског становништва, уз очување природних вредности 
и здраве животне средине.  

- Индустрија која користи локалне природне ресурсе и пољопривредне 
производе локалних пољопривредних произвођача. У развоју индустрије примениће се 
економски аспект (приоритетна изградња малих погона различитог степена 
финализације, тржишно оријентисаних) и еколошки аспект (селекција делатности и 

18 Рујевица 260 193 133 96 52 -141 
19 Сесалац 347 250 164 110 45 -205 
20 Сокобања 8407 7982 7604 7368 7085 -897 
21 Трговиште 342 291 246 217 183 -108 
22 Трубаревац 617 511 417 358 287 -224 
23 Церовица 54 33 14 3 0 -33 
24 Читлук 806 651 513 427 324 -327 
25 Шарбановац 514 402 302 240 166 -236 

Општина Сокобања 18571 16021 13754 12338 10638 -5383 
Извор: Републички завод за статистику Србије 
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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. При томе је потребно 
успоставити строге системе контроле у погледу поштовања савремених стандарда 
квалитета хране (увођење система ХАССП стандарда и др.). 

- Туризам (здравствени, планински, рекреативни, рурални, еко туризам и развој 
осталих видова целогодишњег туризма) – је најзначајнија привредна грана на подручју 
општине Сокобања (здравствени у Сокобањи, Јошаници, и на Озрену; сеоски, 
планински и ловни, у викенд насељима у Сокобањи и на језеру "Бован"). Развој 
туризма, и развој угоститељства као допунске гране туризму, базиран на природним 
условима, лековитим факторима, постојећој туристичкој и угоститељској 
инфраструктури би допринео развоју динамичног пословног окружења на подручју 
општине Сокобања али и шире, порасту запослености становништва, као и побољшању 
демографског потенцијала (утичући на повратак младог и радно-способног 
становништва). За потребе развоја туризма потребно је предузети низ финансијских и 
нефинансијских мера са циљем покретања, побољшања и проширења туристичке 
понуде и квалитета пружених туристичких услуга.   

- Развој и диверзификација сектора услуга (трговине, саобраћаја, угоститељства, 
занатства и домаће радиности, и др.) и комуналне привреде. Развој сектора услуга у 
планском периоду треба развијати као гране комплементарне туризму, при чему развој 
овог сектора треба да прати привредни раст и раст животног стандарда на подручју 
општине Сокобања. 

- Развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва (МСПП) - Развој 
овог сектора је потребно усмеравати пружањем подстицаја за оснивање предузећа у 
сектору пољопривреде, агрокомплекса, туризма, сектора услуга, занатства и домаће 
радиности,. Успостављањем и развојем одрживе руралне привреде, породичним 
пољопривредним газдинствима се донекле пружају услови за конкурентско понашање 
на тржишту. Посебну подршку треба обезбедити за активирање микро-бизниса и тзв. 
породичних фирми. 

- Развој шумарства и ловне привреде. 
- Развој и изградња водопривреде. 
Поред постојећих локација привредних активности, будућу просторну 

организацију усмеравати на новим локацијама у насељима у којима постоје погодни 
просторни услови (инфраструктура, слободно земљиште, погодни услови за изградњу), 
у складу са посебним третманом сливног подручја акумулације Бован. Основне 
елементе будуће просторне организације привреде чиниће: 

1) Општински центар Сокобања – са свим елементима фунције централитета; 
2) Центри заједнице насеља – Јошаница, Читлук, Трубаревац и Мужинац – са 

туристичким (Јошаница) и производним функцијама (Читлук у производњи угља); 
3) Сеоска насеља у којима постоји економски потенцијал за развој пољопривреде 

(традиционалне и органске) у породичним газдинствима или изградња и развој 
капацитета планинског туризма и рекреације, руралног, еко или етно туризма, и др.  

Основни принципи на којима ће се заснивати развој и просторна структура 
привредних делатности на подручју Просторног плана су: 
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-  орјентација на локалне ресурсе и њихово максимално искоришћење за развој 
пољопривреде, туризма, прехрамбене и прерађивачке индустрије, занатства и домаће 
радиности и др.; 

-  строго поштовање режима заштите сливног подручја акумулације Бован 
приликом просторног размештаја привредних активности; 

-  заштита животне средине (забрана лоцирања еколошки ризичних технологија 
и спровођење континуираних едукација локалног становнштва у области заштите 
извортишта водоснабдевања); 

-  подизању атрактивности региона за инвестирање и побољшање демографске 
структуре становништва допринеће мотивисању младих за останак и повратак на 
рурална подручја. 

При размештају и диверзификацији привредних активности мора се поћи од 
постојећег стања просторних могућности подручја Просторног плана, реалне 
сировинске основе, кадровског потенцијала и постојећих капацитета, а уз поштовање 
веома строгих мера заштите животне средине.  Размештај прерађивачке и прехрамбене 
индустрије и сектора малих и средњих предузећа треба усмерити на гране директно 
ослоњене на пољопривреду, индустрију, водопривреду, туризам и сектор услуга, а 
потребе за локацијама за нове производне капацитете и МСП биће реализоване: 

- у оквиру постојећег стамбеног ткива насеља уз поштовање правила изградње и 
уређења простора (у смислу величине парцеле, степена изграђености, инфраструктурне 
опремљености, пристурпа на јавни пут и сл.) и услова заштите животне средине и у 
складу са посебним третманом сливног подручја акумулације Бован (да изграђени 
садржаји немају негативан утицај на животну средину – у смису загађења воде, 
ваздуха, земљиштва, буке и вибрација); и 

- на засебним локацијама (инфраструктурно и комунално опремљеним) у 
центрима заједнице насеља и око оних насеља која својим природно-технолошким 
потенцијалима гарантују привредни развој, површине минимум 1-2 ha.” 

(13) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ  ДЕО,  одељак  2.1.6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 
ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА, пододељак 2.1.6.1.САОБРАЋАЈ, мења се у 
целости и гласи:  

 
„ 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. 

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 Б реда бр. 420 од Појата до државног пута II А бр. 
217, а предвиђа се: 

 реконструкција и измештање дела државног пута II А реда бр. 217 на 
деоници између села Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује 
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заштиту језера од негативних утицаја саобраћаја. Деоница државног пута II 
А реда бр. 217 која се напушта, мења намену у сервисну; 

 измештање државног пута II А реда број 217 и изградња обилазнице северно 
од Сокобање, чиме ће сав транзитни саобраћај, а посебно теретни, бити 
измештен ван насеља; 

 развијање јавног саобраћаја тако да сва насеља буду повезана међусобно и са 
суседним општинским и макрорегионалним центрима. 

 формирањем бициклистичких и пешачких коридора дуж државних и 
општинских путева, према планираном развоју туризма. 

 приобални појас, подручје у ужој и широј зони заштите  се може уређивати у 
смислу пешачких и бициклистичких стаза, одморишта и видиковаца, уз 
претходно прибављање услова и мишљења надлежних републичких и 
општинских органа - републичких и локалних водопривредних и комуналних 
предузећа, у погледу санитарне заштите и очувања квалитета воде и 
организованог управљања отпадом; 

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 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. 
На планском подручју које је атрактивна туристичка дестинација планира се 

изградња и обележавање пешачких  и бициклистичких стаза око језера и на падинама 
Озрена и Ртња ради развоја излетничког туризма.” 

(14) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, пододељак 3.  
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ,  у Табели 5. Локације малих хидроелектрана, 
брише се ред под редним бројем 1.  

(15) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, пододељак 
3.ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, у Табели 5. Локације малих хидроелектрана, 
последњи ред се мења и гласи: 

 „                                                                                                                                                                      
 Укупно:  2709 12254750  

   „ 
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(16) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.1.6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, пододељак 3.  
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ,  прва реченица у ставу четвртом се мења и гласи: 

„Укупна планирана инсталисана снага је 2079 kW.” 

(17) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, став терћи, 
брише се у целости.  

(18) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.1.7.3. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА, мења се у целости и гласи:  

„ На подручју просторног плана налазе се следећа природна добра: 
 Специјални резерват природе „Ртањ”; 
 Предео изузетних одлика „Лептерија - Сокоград”; 
 Споменик природе „Рипаљка”; и 
 Предео нарочите природне лепоте „Озренске ливаде”. 

 
Специјални резерват природе „Ртањ” 

 
Специфичан рељеф са купастим врхом Шиљак и врло стрмим падинама, 

крашким рељефом са дубоким јамама и различитим облицима краса у источној 
Србији, према Уредби о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ” 
„Службени гласник РС", бр. 18/2019,  стављен је под заштиту и проглашен 
заштићеним подручјем изузетног значаја, односно Ι категорије, као Специјални 
резерват природе ,,Ртањ”.  

Специјални резерват природе „Ртањ” ставља се под заштиту како би се: 
очували унутрашњи котлински басени (кривовирски, боговинско-сумраковачки и 
сокобањски басен), као и тектонски хорст Ртња са делом Голе планине и површи 
јужне падине Ртња према Констадиновици; очувао морфоструктурни рељеф 
(планински гребен Кусак-Големи врх (1.405 m) са кречњачком пирамидом Шиљком 
(1.570 m)); очувале најстарије стене у оквиру старијег палеозоика, седименти силура и 
девона, серија доломита и доломитичних кречњака; очувало 14 спелеолошких 
објеката (две пећине, десет јама, два објекта одговарају јамско-пећинском типу) и 
значајније хидрогеолошке појаве (Мировско врело, Луковско врело, врело Мрљиш, 
Илинско врело и друга мања); очувале шумске заједнице реликтног карактера 
(мешовита шумска заједница јеле и букве), термофилне шуме и шибљаци храстовог 
појаса, мезофилне букове и буково-јелове шуме, сладуново-церове шуме и развијене 
вегетације шибљака; очувала фитоценоза Ceterachi-Ramondetum serbicae, ендемична 
врста љубичице (Viola grisebachiana) са камеником (Saxifraga paniculata), као и 
ксерофилни типови зељасте вегетације (пашњаци, ливаде и камењари), власуља 
(Festuca valesiaca) и едификаторска врста стеноендемична ртањска метвица (Nepeta 
rtanjensis); очувало 644 таксона из групе васкуларних биљака, таксони сврстани у 72 
фамилијe виших биљака. 

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 
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(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 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)). 

Специјални резерват природе „Ртањ” обухвата истоимени планински масив 
који припада источној Србији, односно југозападни део Карпатско-балканског 
планинског система, a административно припада општинама Сокобања и Бољевац. 

Специјални резерват природе „Ртањ” износи 4.997,17 hа, од чега је 3.013,53 hа 
(60,30%) у државном власништву, 1.983,63 hа (39,70%) у приватном власништву, од 
чега је I степеном обухваћено 6,08%, II степеном 35,62% и III степеном 58,30% укупне 
површине подручја Специјалног резервата природе „Ртањ”. 

На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ”, утврђују се режими 
заштите I, II и III степена. 

Режим заштите I степена, укупне површине 303.76 ha, односно 6,08%, 
површине Специјалног резервата природе „Ртањ”, обухвата простор који је ограничен 
спољним границама шумских одељења ГЈ „Ртањ” Шумске управе Бољевац. 

Режим заштите II степена, укупне површине 1.780,34 ha, односно 35,62% 
површине Специјалног резервата природе „Ртањ”, обухвата следеће локалитете: 

1) „Кусак – Ледничка страна”, површина овог локалитета износи 483,47 ha и 
обухвата КО Врмџа, К.О. Мужинац и КО Мирово; 

2) „Гола планина – Костадиновица”, површина овог локалитета износи 1.296, 
87 ha и обухвата КО Мужинац и КО Шарбановац. 

Режим заштите III степена, укупне површине 2.913,06 ha, односно 58,30% 
површине Специјалног резервата природе „Ртањ”, обухвата преостали део заштићеног 
подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена. 

На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ”, на површинама на којима 
је утврђен режим заштите III степена, спроводи се проактивна заштита, где се могу 
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. 

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. 
Закона о заштити природе, забрањују се и: 

1) изградња хидротехничких објеката (брана – акумулација), као и изградња 
хидроелектрана на водотоцима или њиховим деловима на читавом заштићеном 
подручју; 

2) извођење активности које могу довести до оштећења или деградације 
објеката геонаслеђа; 

3) узимање фосилоносних материјала са геолошких профила; 
4) узнемиравање фауне и сакупљање јаја; 



20 
 

5) неконтролисано порибљавање Врмџанског језера; 
6) уништавање и сакупљање строго заштићених и заштићених биљних и 

животињских врста; 
7) уношење инвазивних и алохтоних врста. 
Радови и активности ограничавају се на отварање нових мајдана техничког 

камена унутар заштићеног подручја, само ако се материјал таквих или сличних 
карактеристика не може наћи на подручју изван граница заштићеног подручја, или је 
исти привременог карактера просторно и временски строго ограничен, а користи се за 
побољшање услова живота локалне заједнице (изградња и одржавање локалних 
саобраћајница, шумских путева и сл.). 

На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ”, на површинама на којима 
је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна заштита ради очувања и 
унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама 
дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима 
и традиционално коришћење природних ресурса. 

Осим забране радова и активности, које су као такве утврђене чланом 35. 
Закона о заштити природе и забране радова и активности које су као такве утврђене 
режимом заштите III степена, у режиму заштите IІ степена забрањује се и: 

1) измена морфологије терена, односно извођење радова који би могли да 
униште или наруше геоморфолошке и хидролошке карактеристике подручја; 

2) чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума, 
осим у случајевима дефинисаним законом; 

3) каптирање извора, осим за снабдевање водом локалног становништва водом 
за пиће; 

4) слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке; 
5) изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и 

осочних вода у водоток и земљиште; 
6) постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима; 
7) уништавање и сакупљање строго заштићених и заштићених биљних и 

животињских врста; 
8) уништавање гнезда птица. 
Радови и активности ограничавају се на: 
1) активности на извођењу хитних и неопходних санационих шумских радова 

након акцидентних ситуација приликом ветролома, ветроизвала, пожара, каламитета 
инсеката и слично, уз услове Завода за заштиту природе Србије; 

2) газдовање шумама и шумским земљиштима у складу са плановима и 
основама газдовања шумама, а којима се обезбеђује одржавање постојећих шумских 
екосистема и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, очување 
разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у 
шумским састојинама; 

3) примену одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и 
ентомолошких обољења шума; 

4) паљење ватре, на местима одређеним за ту намену; 
5) активности везане за унапређење популација ретких и угрожених биљних и 

животињских врста; 
6) контролисано сакупљање лековитог биља; 
7) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе; 
8) спровођење активности у оквиру научноистраживачких радова и праћење 

природних процеса; 
9) спровођење одговарајућих мера противпожарне и противерозионе заштите; 
10) изградњу стамбених, економских објеката и објеката пољопривредних 

газдинстава у рејону постојећих насеља; 
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11) ловство на санитарни лов дивљачи, заштиту и унапређивање популација 
дивљачи у ловишту и мере на унапређивању станишта дивљачи, у складу са планским 
актима из области ловства. 

На подручју Специјалног резервата природе „Ртањ”, на површинама на којима 
је утврђен режим заштите I степена спроводи се строга заштита, којом се омогућавају 
процеси природне сукцесије и очување станишта и животних заједница у условима 
дивљине. 

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. 
Закона о заштити природе и у режимима заштите II и  III степена , у режиму заштите I 
степена забрањује се и: 

1) сви радови и активности, осим научних истраживања и строго 
контролисаних активности усмерених ка очувању и унапређивању постојећег стања 
екосистема; 

2) коришћење природних ресурса; 
3) изградња објеката. 
Радови и активности ограничавају се на: 
1) научна истраживања и праћење природних процеса; 
2) контролисану (бројно, временски и просторно) посету искључиво ради 

стручне едукације; 
3) обележавање граница; 
4) спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају 

пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и 
пренамножавања штеточина, уз сагласност надлежног министарства за послове 
заштите природе (у даљем тексту: Министарство). 

Специјални резерват природе „Ртањ” поверен је на управљање Јавном 
предузећу „Србијашуме”. 

 
Предео изузетних одлика „Лептерија – Сокоград 

Према Уредби о заштити предела изузетних одлика "Лептерија - Сокоград", 
"Службени гласник РС", бр. 25/2002, клисура реке Моравице стављена је под заштиту 
као предео изузетних одлика "Лептерија-Сокоград", утврђена је за природно добро од 
великог значаја и сврстана је у II категорију (у даљем тексту: предео "Лептерија-
Сокоград"). 

Предео "Лептерија-Сокоград" је 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).  

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.  

На подручју предела "Лептерија-Сокоград" установљава се режим заштите II 
степена на површини од 320,50,66 ha и режим заштите III степена на површини од 
85,48,39 ha.  

Подручје предела "Лептерија-Сокоград" у режиму заштите II степена обухвата 
у катастарској општини Блендија следеће катастарске парцеле: 3434, 3435, 3436, 3440, 
3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446 (део) и 3447, а у катастарској општини Сокобања 
к.п.: 3401, 3402, 3403/2 (јужни део од линије повучене од најјужније тачке к.п. 3406 до 
најјужније тачке к.п. 3408), 3436 (источни део од линије повучене у правцу севера од 
најјужније и најисточније тачке к.п. 3434 до границе к.п. 3436), 3936 и 3937.  

Подручје предела "Лептерија-Сокоград" у режиму заштите III степена 
обухвата у катастарској општини Сокобања следеће к.п.: 3403/2 (северни део од 
линије повучене од најјужније тачке к.п. 3406 до најјужније тачке к.п. 3408), 3405 
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(део), 3406, 3407, 3408/2 (део), 3433, 3434, 3435, 3436 (западни део од линије повучене 
у правцу севера од најјужније и најисточније тачке к.п. 3434 до границе к.п. 3436), 
3742, 3744, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 
3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764/1, 3764/2, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 
3772, 3773, 3774/1, 3774/2, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781/1, 3781/2, 3781/3, 
3782/1, 3782/2, 3783/6, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792/1, 3792/2, 
3794/1, 3794/2, 3794/3, 3794/4, 3795, 3796, 3797, 4725, 4739.  

На подручју предела "Лептерија-Сокоград" у режиму заштите II степена 
забрањује се:  

1) промена геоморфолошких карактеристика, експлоатација камена, шљунка, 
отварање позајмишта земље и песка, депоновање земље и шута и сл.;  

2) испуштање непречишћених отпадних вода;  
3) депоновање комуналног и индустријског отпада;  
4) захватање вода и каптирање извора;  
5) сеча или уништавање дрвећа, жбуња и остале вегетације на странама 

клисуре, као и на осталим деловима подручја кад се тиме угрожава биолошка 
разноврсност и стабилност природних екосистема и изазивају процеси ерозије;  

6) уништавање, узнемиравање и сакупљање врста флоре и фауне заштићених 
као природне реткости;  

7) лов дивљачи, осим санитарног лова;  
8) уношење страних дивљих врста животиња и биљака у природне екосистеме;  
9) изградња индустријских, привредних и инфраструктурних објеката, осим 

инфраструктурно опремање које је у функцији заштите, уређења и презентације 
природних и културних вредности природног добра;  

10) изградња викенд објеката;  
11) изградња стамбених, помоћних и других објеката становника подручја на 

неизграђеним парцелама до доношења одговарајућег урбанистичког плана у складу са 
Програмом заштите и развоја природног добра;  

12) улазак, истраживање и други радови у спелеолошким објектима без 
дозволе стараоца, као и у другим деловима подручја одређеним актом о унутрашњем 
реду природног добра.  

На подручју предела "Лептерија-Сокоград" у режиму заштите III степена 
забрањује се захватање вода и каптирање извора, изградња и други радови, осим 
радова на одржавању и коришћењу постојећих водопривредних објеката и на 
реконструкцији одмаралишта "Лептерија" и ресторана "Пећина".  

На подручју предела "Лептерија-Сокоград" коришћење шума, вода и 
пољопривредног земљишта, уређење и коришћење простора, планира се и спроводи у 
складу са прописаним забранама и ограничењима којима се омогућава очување 
природних вредности и културних добара и обезбеђује заштита и унапређивање 
шумских и водених екосистема, угрожених врста флоре и фауне и њихових станишта, 
праћење стања, обнова полидоминантних шумских заједница, научноистраживачке и 
образовне активности, опремање простора за потребе рекреације и презентације 
природних вредности и културних добара.  

Заштита и развој предела "Лептерија-Сокоград" спроводи се према Програму 
заштите и развоја. 

О пределу "Лептерија-Сокоград" стара се ЈП "Србијашуме". 
 

Споменик природе „Рипаљка” 

Према Уредби о заштити Споменика природе "Рипаљка", "Службени гласники 
РС", бр. 26/2009,  Водопад Рипаљка и подручје изворишта речице Градашнице на 
планини Озрен код Сокобање стављен је под заштиту као споменик природе под 
именом "Рипаљка" и утврђен за заштићено природно добро од изузетног значаја, 
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односно заштићено природно добро I категорије (у даљем тексту: Споменик природе 
"Рипаљка"). 

Споменик природе "Рипаљка" ставља се под заштиту да би се очувала и 
унапредила изузетна морфолошка и хидролошка обележја и лепота Рипаљке, 
најпознатијег и једног од највећих бигрених водопада у Републици Србији, као и да 
би се очувале друге природне вредности изворишта Градашнице представљене њеним 
врелом, водопадом Мала Рипаљка и низом слапова и џиновских лонаца у кориту те 
речице, а у интересу науке, образовања, културе, рекреације и туризма. 

Споменик природе "Рипаљка" налази се на територији општине Сокобања и 
обухвата део катастарске општине Сокобања на кат. парц. бр. 3983, 3984, 3992, 3993, 
3994, 3995/1, 3995/2, 3996, 3997, 3998/део, 3999, 4000, 4002/део, 4003/1, 4003/2/део, 
4004, 4005/део, 2012/део и 4726/део. 

Укупна површина заштићеног подручја Споменика природе "Рипаљка" је 6,82 
хектара, од чега је 6,58 хектара у државној својини, а 0,24 хектара у приватној 
својини. 

На подручју Споменика природе "Рипаљка" утврђује се режим заштите II 
степена у складу са законом, којим се забрањују: 

1) каптирање врела Градашнице, преграђивање, каналисање и други хидро-
технички радови у кориту тог водотока, осим радова на регулацији преливања воде на 
бигреном одсеку Рипаљке у циљу научног истраживања, обнављања и одржавања 
процеса стварања бигра и појачања хидролошких функција и привлачности овог 
водопада; 

2) експлоатација наслага бигра и друге радње којима се оштећују и неповољно 
мењају геолошка структура, рељеф и палеонтолошки садржај бигрених тераса, изглед 
и функције водопада, слапова и џиновских лонаца, осим радњи у оквиру научних 
истраживања које не изазивају неповољне последице по наведене вредности; 

3) експлоатација камена и других минералних сировина и коришћење наносног 
речног материјала из корита и са обала водотока; 

4) изградња објеката, осим одржавања и реконструкције објеката јавног 
водоснабдевања, постојећих зграда и објеката саобраћајне, електроенергетске и 
телефонске инфраструктуре; 

5) одлагање комуналног, грађевинског, медицинског и другог отпада; 
6) радње које могу изазвати загађење вода, ваздуха, земљишта, стварати 

прекомерну буку и неповољно утицати на естетска обележја заштићеног простора; 
7) радње којима се уништавају или угрожавају биљне и животињске врсте 

заштићене као природне реткости или су посебно значајне по другом основу; 
8) лов и риболов; 
9) садња, засејавање и насељавање биљних и животињских врста страних за 

природни живи свет источне Србије, осим ограниченог и контролисаног коришћења 
алохтоних неинвазивних врста дрвећа, жбуња и трава за потребе парковског и 
пејсажног уређења и заштите тла од водне ерозије; 

10) чиста сеча на већој површини у оквиру радова на реконструкцији 
деградираних шума, шикара и шибљака. 

На подручју Споменика природе "Рипаљка" у режиму заштите II степена се 
обезбеђују: 

1) истраживања режима, физичких, хемијских и биолошких процеса и 
својстава вода, климатских, палеонтолошких, биолошких и других обележја 
заштићеног подручја; 

2) радови и активности на техничкој и биолошкој заштити; 
3) радови на приказивању и коришћењу вредности заштићеног подручја у 

научне, образовне, рекреативне, туристичке и културне сврхе; 
4) радови на уређењу простора у циљу прихвата и услуживања посетилаца и 
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унапређења естетике амбијента; 
5) радови на унапређењу стања шума и заштити земљишта од ерозије; 
6) контролисано сакупљање лековитог биља, гљива и других шумских 

плодова. 
Споменик природе "Рипаљка" поверава се на старање Дирекцији за 

урбанизам и изградњу Сокобања, Сокобања (у даљем тексту: старалац). 
Старалац је дужан да: 
1) чува заштићено природно добро и спроводи утврђене режиме заштите 

односно прописане забране и правила унутрашњег реда; 
2) обележава заштићено природно добро и његову границу; 
3) доноси програм управљања, акт о унутрашњем реду и чуварској служби, 

годишњи програм управљања и извештај о његовом извршавању; 
4) иницира доношење одговарајућих урбанистичких планова; 
5) организује спровођење програма управљања, а посебно подстиче и прати 

израду и примену програма и пројеката заштите, научних истраживања и образовања, 
развоја туризма, уређења, санације и рекултивације предела, очувања и приказивања 
природних вредности; 

6) евидентира природне вредности и организује надгледање тих вредности и 
њихових промена; 

7) успоставља и развија сарадњу са власницима и корисницима земљишта и 
других непокретности на чувању, одржавању, уређењу и коришћењу заштићеног 
подручја, посебно са јавним предузећима, другим институцијама и привредним 
субјектима и месним становништвом. 

Заштита и развој Споменика природе "Рипаљка" спроводи се према програму 
управљања који се доноси као средњорочни документ за период од пет година. 

 
Предео нарочите природне лепоте "Озренске ливаде" 

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.  

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

1. Профил плитководног развића горње креде-планина Ртањ; 
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.

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 
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заштићена подручја са ове територије сврстани су Специјални резерватприроде Ртањ, 
Предео нарочите природне лепоте Озренске ливаде и Предео изузетних одлика 
Лептерија Сокоград. Подручје које је у поступку заштите је 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).” 

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 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. 

(19) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, пододељак 2.2.1.8. ОПИС 
И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ 
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА, мења се у целости  и гласи:  

„2.2.1.8. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ 
ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА И УРЕЂАЈНУ 
ОСНОВУ ЗА СЕЛО 

(Реферална карта бр.4: Карта спровођења) 
Шематски прикази уређења насеља обухватају постојеће грађевинско 

подручје насеља и предвиђена проширења. Шематски прикази уређења насеља садрже 
основне планиране намене површина (за становање, конкретне централне функције; 
код проширења и за специфичне функције: радне зоне, здравствено-лечилишне, 
спортско-рекреативне). Шематски прикази уређења насеља остају на снази за следећа 
насеља: Бели Поток, Богдинац, Церовица, Језеро, Ново Село, Раденковац, Рујевица и 
Трговиште, до доношења нових Измена и допуна Просторног плана општине 
Сокобања и израде Уређајних основа за ова насеља. 

Овим изменама израђене су уређајне основе за: Читлук, Јошаница, Мужинац, 
Николинац, Блендија, Жучковац, Ресник, Врело, Дуго Поље, Поружница, 
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Шарбановац, Врмџу, Врбовац, Сесалац, Милушинац и Озренске ливаде.  
Уређајну основу је могуће  израдити пре или након донетог просторног плана  и 

њихова израда и доношење се врши у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи које се односе на израду и доношење урбанистичког плана. 

Уређајна основа за село садржи: 1) границу просторног обухвата; 2) детаљну 
поделу подручја на просторне целине у односу на њихову намену; 3) приказ 
грађевинског подручја (катастарских парцела); 4) приказ површина јавне намене;  
5) регулацију и нивелацију; 6) правила уређења и грађења по просторним целинама; 7) 
друге детаљне услове коришћења, уређења и заштите простора и објеката. Графичким 
приказом  уређајних основа за села, приказано је: 1) грађевинско подручје и планирано 
ширење грађевинског подручја; 2) правци и коридори за јавне саобраћајне површине; 3) 
основна планирана намена простора; 4) планирано уређење и изградња јавних објеката; 
5) правци и коридори за комуналну и другу инфраструктуру; и 6) подела на зоне и 
целине за која важе иста правила грађења. Графички прикази уређајних основа за села 
израђене су  на дигиталном катастру у  размери R = 1: 2500, која омогућава издавање 
локацијских услова.”  

(20) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак 2.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, пододељак 2.2.1.10. 
ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ПРЕДВИЂА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA, брише се у целости.  

(21) 

У Просторном плану општине Сокобања, у текстуалном делу,  у глави II 
ПЛАНСКИ ДЕО, одељак  2.2.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, пододељак  2.2.3.1.
 СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  И ПРОЈЕКТЕ, мења се и гласи:  

 
„2.2.3.1.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 (Реферална карта бр.4: Карта спровођења). 
Просторни план спроводиће се на следећи начин: 
1. Директном применом Просторног плана, издавањем информације о 

локацији и локацијских услова, за делове територије који нису обухваћени 
урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима.  

2. Израдом измена и допуна овог просторног плана, израдом уређајних 
основа за: Бели Поток, Богдинац, Церовицу, Језеро, Ново Село, Раденковац, Рујевицу и 
Трговиште.  

3. Разрадом Просторног плана плановима генералне регулације за 
општински центар Сокобања и Трубаревац. 

4. Разрадом Просторног плана плановима детаљне регулације за: 
1) зону рудника у Читлуку;  
2) 8 планираних акумулација, (међу којима за акумулације "Жучковац" и 

"Врмџа" са подбранским спортским центром); 
3) простор главних резервоара (Сокобање); 
4) простор групних ППОВ-а; 
5) магистралне водоводне цевоводе; 
6) главне колекторе отпадних вода; 
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7) уређење водотокова, осим за деонице за које се уређење врши у оквиру 
постојеће парцеле водног земљишта; 

8) све доградње, измештања и обилазнице на државним путевима; 
9)  изградњу свих нових општинских путева; 
10) комплекс трафостанице 110/35kV "Сокобања"; 
11) комплекс трафостанице 35/10 kV "Сокобања - 2"; 
12) далековода 110 kV од  ТС 110/35kV "Сокобања" до ТС 110/35kV "Бољевац"; 
13) трасу гасовода од ГМРС „Алексинац“ до ГМРС „Сокобања“; 
14) трасу гасовода средњег притиска до МРС „Врело“; 
15) локацију ГМРС „Сокобања“; 
16) локацију МРС „Ресник“ и МРС „Врело“; 
17) потребе изградње малих хидроелектрана (МХЕ), објеката ветрогенератора и 
соларних фотонапонских постројења (соларних електрана), као и за постројења 
за биомасу; 
18) полагање оптичких каблова на регионалним правцима; 
19) уређење депоније;  
20) сточно гробље; 
21) Сесалачку пећину; 
22) скијалиште и санкалиште аматерског - нетакмичарског крактера на Озрену; 
23) „Сокоград“; 
24) постављање верског симбола – крста и уређење чесме  кнеза   Милоша; 
25) комплекс Специјалне болнице за плућне болести “Озрен”;  
26) комплекс одељења офтамологије –„Очно“; 
27) бањски комплекс у Јошаничкој бањи;  
28) сточну пијацу и трансфер станицу; 
29) хелиодром; 
30) спортско-рекреативни комплекс у Блендији. 
5. Разрадом Просторног плана урбанистичким пројектима за: 
1)  локалне резервоаре, прекидне коморе и пумпне станице; 
2)  простор појединачних ППОВ-а;  
3)  објекте за производњу енергије из обновљивих извора снаге до 1,0 MW;  
4) "Шопур чесму” - на планини Озрен; 
5)  излетиште “Калиновица” - на планини Озрен; 
6) излетиште „Власина“ – на планини Озрен; 
7) “Истоци” - извориште реке Моравице код села Врело; 
8) излетиште „Томићева колиба“; 
9) излетиште „Новаковска пећина“; 
10) локација за параглајдинг; 
11) голф терен; 
12) „Врмџанско језеро“ 
13) “Рипаљку” - на планини Озрен; 
14) цркву Архангела Гаврила - Јерменчић”; 
15) хотел - на планинама Ртањ и Озрен;  
16) адреналин парк у Врмџи. 
 
Из даље урбанистичке разраде Просторног плана (ПДР и УП) за обновљиве 

изворе енергије, изузимају се соларне инсталације које се постављају на земљи и на 
објектима (стамбене, помоћне и економске) за обезбеђење топлотне и производњу 
електричне енергије (за интерну и комерцијалну потрошњу) капацитета до 30 kW у 
складу са законском регулативом. 
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2.2.3.1.2. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА  И ПРОЈЕКТИ 
Основни плански приоритети у области заштите природних вредности су: 

- детаљно одређивање граница заштите заштићених природних добара на терену и 
катастарском плану; 

- припрема и доношење плана управљања и годишњих програма управљања 
заштићених подручја; 

- ажурирање катастра непокретности за заштићено подручје;  
- израда и реализација програма развоја научних и образовних функција у 

заштићеним подручјима;    
- израда и реализација програма развоја геоинформационог система и 

мониторинга природних вредности, заштите и развоја заштићених подручја;  
- израда и реализација програма презентације и популаризације природних 

вредности; 
- активирање главних улазних станица у заштићеним подручјима;  
- постављање малих дисперзованих објеката у функцији заштите и презентације 

вредности заштићених подручја;  и   
- израда потребних студија у областима заштите вредности карактера предела и 

природних вредности и животне средине. 
Основни плански приоритет у области заштите животне средине су: 

1) Решавање проблема загађења вода уз успостављање њиховог интегралног 
управљања: 

- изградња канализационог система  и прикључивање свих планираних и 
постојећих објеката на колектор чиме би се обезбедила заштита површинских и 
подземних вода; 

- опремање и пуштање у рад постројења за пречишћавање отпадних вода; 
- регистровање свих извора загађења вода (као једног од основних инструмената 

интегралног управљања водним ресурсима) и успостављањем контроле загађења 
кроз редукцију испуштања отпадних вода; 

- израда катастра септичких јама уз решавање проблема њиховог пражњења. 

2) Развој институционалног система за управљање, мониторинг и извештавање о 
животној средини: 

- побољшање административних, оперативних и техничких капацитета 
(институционално јачање) Управљача у заштићеним подручјима и службе за 
заштиту животне средине; 

- успостављање система мониторинга животне средине са циљем континуираног  
праћење стања елемената и активности у простору ради одрживог управљања 
планским подручјем; 

- израда, одржавање и ажурирање web презентације у циљу унапређења 
информисања јавности о стању животне средине, поступцима и пројектима из 
области заштите животне средине; 

- подршка еколошким акцијама, манифестацијама, научно-стручним скуповима и 
такмичењима у циљу подизања еколошке свести.  

Основни плански приоритет у области заштите непокретних културних добара 
представља увођење евидентираних непокретности у поступак утврђивања за културна 
добра. 

Основни плански приоритети у области туризма су: 
- заустављање непланске изградње око излетишта, акумулација и у заштићеним 

подручјима; 
- обнова, модернизација и новоградња друмске саобраћајне инфраструктуре до 

свих значајнијих насеља; 
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- обнова и модернизација постојећих капацитета туристичког смештаја; 
- изградња скијалишта на Озену, са основним садржајима зимске и летње 

туристичке инфраструктуре; 
- формирање информационог система за праћење капацитета стварног 

туристичког смештаја и стварног туристичког промета. 
 
У циљу формирања ефикасног и функционалног саобраћајног система 

општине Сокобања неопходно је издвојити следеће приоритете: 
- изградња и модернизација државног пута IIБ реда бр. 420 од Појата до државног 

пута IIА реда бр. 217; 
- реконструкција и измештање дела државног пута II Ареда бр. 217 на деоници 

између села Бован и Трубаревац, на дистанцу која обезбеђује заштиту језера од 
негативних утицаја; 

- изградња државног пута II Ареда бр.218 до границе града Ниша и повезивање са 
државним путем II А реда бр. 158 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 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); 
општински пут у Дугом Пољу; локални пут 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 Б реда бр. 420 од Жучковца до државног пута II А реда бр. 217; 
Врмџанска река која угрожава и локални пут; Сесалска река која угрожава 
локални пут на деоници Богдинца и Сесалца; Поружничка река у насељу 
Поружница. 

- изградња бујичних преграда за заустављање наноса на свим водотоцима који 
пролазе кроз насеља. 
У области електроенергије приоритетне активности су: 

- израда техничке документације и изградња трафостанице 110/35kV "Сокобања"; 
- израда техничке документације за трафостаницу 35/10kV "Сокобања - 2"; 

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;  
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- израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ 
локалног карактера.  
У области гасификације приоритетна планска решења су: 

- 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  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.  
- сновни плански приоритети у области комуналне инфраструктуре су: 
- санација и рекултивација свих постојећих дивљих депонија на територији 

Просторног плана, 
- успостављање система организованог сакупљања отпада на целој територији 

Просторног плана, 
- успостављање система примарне сепарације и изградња рециклажних дворишта, 
- уређење гробаља и њихово опремање потребном комуналном инфраструктуром. 

Основни плански приоритети у области привреде а везано за унапређење 
пољопривредне производње, као и развој руралне економије су: 

- израда и спровођење плана за развој сточарске производње (у првом реду 
пашњачког говедарства, али и овчарства, козарства и свињарства), планинског 
воћарства (јабука, шљива, бобичастог и јагодичастог воћа), али и за развој 
пчеларства, повећање површина под зачинским и лековитим биљем и за 
контролисано сакупљање шумских плодова, усклађене са успостављеним 
режимима заштите изворишта водоснабдевања и мера заштите животне средине; 

- израда и спровођење плана за успоставњање, развој и промоцију органске 
пољопривредне производње; 

- подршка убрзаној регистрацији пољопривредних газдинстава, уз предузимање 
мера за укрупњавање поседа, пораст нивоа специјализације и комерцијализације, 
као и пораст нивоа техничко-технолошке опремљености истих; 

- подршка развоју микро/мини производњих погона у области производње, откупа 
и прераде пољопривредних и шумарских производа, туризма, услуга и старих 
заната у сеоским домаћинствима са циљем комерцијализације истих и 
обезбеђивања допунских извора прихода локалног становништва, уз  поштовање 
режима заштите изворишта водоснабдевања и мера заштите животне средине; 

- обезбеђење просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова као 
стимулација развоју микро/мини погона унутар пољопривредних газдинстава и 
диверзификацији економских активности у сладу са успостављеним режимима 
заштите; 

- прилагођавање европским стандардима и директивама ЕУ и унапређење 
квалитета производа и услуга увођењем система квалитета ИСО 9000, HCCP и 
сл. 
Основни плански приоритети у области демографије и развоја људских 

ресурса су: 
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- израда стратегија, акционих планова и предузимање мера социјалне политике за 
ублажавање негативних демографских трендова, усмерене нарочито према 
посебним категоријама становништва као што су: деца, жене, старији грађани и 
др.; 

- израда стратегија, акционих планова и предузимање мера економске политике за 
покретање привредних активности у циљу ублажавање негативних 
демографских трендова (подршка унапређењу пољопривредне производње, 
формирању мини-породничних фирми у области пољопривреде, занатства, 
туризма и др.), као и израда програма и спровођење перманентних 
обука/едукација локалног становништва о значају и начину развоја 
допунских/алтернативних извора прихода пољопривредних газдинстава; 

- предузимање мера за обнову и изградњу локалне саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, као и за опремање насеља додатним функционалним 
садржајима и базичним услугама (птт услуга, интернет и сл.) у оном нивоу који 
је довољан да смањи привлачну снагу околних општинских центара и градова; 
Основни плански приоритети у области  јавних служби су: 

- увођење мобилних сервиса (учионица и здравствених служби); 
- изградња услужног мултифункционалног центра.” 

 

(22) 

Графички део Просторног плана општине Сокобања („Службени лист општине 
Сокобања”, брoj 13/12), у целости се замењује новим графичким прилозима израђеним 
у CAD технологији у размери 1:50.000 и то: 1) Реферална карта број 1 „Намена 
простора”; 2) Реферална карта број 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи”; 3) 
Реферална карта број 3 „Туризам и заштита простора”; и 4) Реферална карта број 4 
„Карта спровођења”.  

 


