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0. ПРИСТУП И МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА  
 
Изради Плана генералне регулације Сокобање, приступило се на основу Одлуке о изради 
Плана генералне регулације Сокобање (''Службени лист општина Сокобања'', број 19/09), коју је 
донела Скупштина општине Сокобање. Разлог за израду Плана генералне регулације је 
престанак важења претходног Генералног плана и измене које су се догодиле у претходном 
периоду. Циљ израде новог Плана је да се отклоне проблеми који су изазвале промене у 
простору, а да се развој усклади са принципима одрживог развоја и принципима зацртаним у 
европским и светским повељама и документима.  
 
 
0.1. ЕВРОПСКЕ ПОЛАЗНЕ ПОВЕЉЕ 
 
Урбане повеље: 
• Агенда 21,   1992.г. 
• Поглавље  Агенде 21 -  Напори Уједињених Нација за бољу животну средину у 21. веку 
• Нова Атинска повеља,  1998.г. 
• Повеља о народном градитељском наслеђу,  Мексико, ИЦОМОС, 1999.г. 
• Архуска конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и 

доступности правосуђу у областима које се тичу животне средине, Архус, Данска, 1998.г. 
• Европска повеља о регионалном и просторном планирању - Стразбур, СЕМАТ (83)  

 
 
0.2. КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ 
 
 
ПЛАНСКИ ПОСТУПАК се одвија у 4 основне фазе у виду заокружених  ЦИКЛУСА и једног 
припремног корака.  
Свака од наведених фаза представља заокружени циклус и завршни облик сваке фазе има 
облик каталога у коме се уносе каталошке понуде расположивих ресурса и потенцијала са 
којима се излази на тржиште и прелази на реализацију програма, пројекта и садржаја које 
“тржиште” прихвати. У том контексту, по фазама рада предвиђају се  следећи “Каталози”:   
“0” циклус ПРИПРЕМНИ КОРАК 
Има за циљ да изврши преглед  планског урађеног  и оствареног  ( из претходних  и виших  
планова )  у  односу  на план и да се добије  “ПРЕСЕК”  стања као полазног инпута у процесу 
формулисања даљег развоја. 
I циклус КОРАК ИНВЕНТАРИСАЊА 
Циљ ове фазе је усмерен ка инвентарисању (хронолошког) развоја сегмента и целине, и 
утврђивању потенцијала за просторни развој. Као излазна понуда формира се: АТЛАС 
потенцијала и ресурса који даје “понуду” расположивих капацитета за смештај нових садржаја и  
трансформацију постојећих садржаја у контексту започетих развојних трендова у простору. 
Веома важна ставка овог корака је свеукупна анкета заинтересованих актера као што су 
“власници”, будући корисници, потенцијални инвеститори, ... 
II циклус КОРАК ПРОГРАМИРАЊА 
Ова фаза разматра развојне трендове у простору, сагледава могуће програмске алтернативе 
развоја појединих садржаја, функција, намена и активности у простору. 
Као излаз формира се каталог понуда развојних програма, који представља скуп алтернатива, 
различитих садржаја, у различитим просторима под различитим “тржишним” условима. 

III циклус КОРАК РЕГУЛАЦИЈЕ 
Овај циклус има за циљ да сагледа и размотри варијантне могућности развоја физичког склопа 
и могућности његове ре-регулације на различитим просторним нивоима, почев од урбане 
матрице, па преко мрежа осталих урбаних функција (централних, рекреативних, радних, ...), до 
основних физичких урбаних елемената (парцеле, блока, улице...). 
Као излазни резултат формира се каталог ПРАВИЛНИКА у виду понуде принципа и кодекса 
регулације (нивелације - парцелације - организације, ...итд.) физичког склопа за различите 
просторне сегменте на различитим урбаним нивоима (објекта-парцела, кућа - кућишта, улица, 
слободних простора, блока...), а у функцији остварења реално потребних и “тржишно” 
потврђених програма. 
IV циклус КОРАК МОДЕЛОВАЊА 
Сврха ове фазе рада је ПРЕОБЛИКОВАЊЕ (ремоделовање) физичких склопова урбане 
структуре. 
Излазни резултат представља КАТАЛОГ МОДЕЛСКИХ ОПЦИЈА, обликовања, опремања и 
уређења урбаних елемената (кућа, улица, тргова, ...) и целина (блокова, квартова, ...) у циљу 
формирања понуде различитих физичких склопова за различите, специфичне потребе. 
Цео ток рада по свим фазама би пратила компаративна анализа (“Комплетна филтрација”) 
сваке од понуђених могућности развоја (варијанти, алтернатива, трендова, ...)  по следећим 
системима вредновања: 
1. АТРАКТИВНОСТ (привлачност) архитектонско-урбанистичког простора наслеђеног или 
новоуобличеног, вредновала би се провером оствареног степена привлачности, после ре-
регулације и ре-моделације простора. 
2. ЕФЕКТИВНОСТ предложених решења би представљала проверу могућности остварења 
добити у процесу инвестирања по тржишним механизмима. 
3. ЕФИКАСНОСТ просторних решења би се проверавала кроз утврђивање оствареног степена 
комуникативности у простору на свим нивоима (чулно-перцептивне, технолошко-функционалне, 
комунално-доступне ... ). 
4. КВАЛИТЕТ животне средине је вредност која има “пресудну реч” приликом утврђивања 
квалитативног доприноса понуђених решења, а односи се на достигнути ниво заштите 
природних ресурса и унапређења човекове средине (стамбене, радне ... ) 
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Слика 4. Методска основа рада 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМАЛИЗАЦИЈА методског поступка израде планова по моделу “отвореног плана 
ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ” према “Закону о планирању и изградњи простора Републике 
Србије” 
 
Полазећи од законске регулативе, а са циљем и одабиром модела који проистичу из 
програмског задатка извршена је ФОРМАЛИЗАЦИЈА понуђеног методског маркетиншког 
поступка израде Урбанистичких планова по моделу ОТВОРЕНОГ ПЛАНА у циљу формирања 
процедуре ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ, која произилази из “Закона о планирању и уређењу 
простора Републике Србије”. 
 
 
0.3. ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Поступак израде плана одвијао се кроз три фазе односно три корака: 
 I  корак – ИНВЕНТАРИСАЊЕ 
 Први корак обухвата идентификацију постојећег стања са могућностима развоја 

 одређених просторних подцелина разматраним кроз више алтернатива развоја. 
 Информације се прикупљане на разичите начине: дирекно са терена-детаљним 
снимањем  постојећег стања на нивоу урбаних блокова или рејони/квартови и њиховим 
приказом у виду каталошких листова. Сваком блоку или кварту додељена је планска 
шифра на основу које је извршено билансирање постојећег стања;  затим увидом у 
постојећу планску  документацију-постојећи планови нижег и вишег реда, увидом у 
постојеће студије, захтевима за промену намене  и осталу релевантну документацију од 
стране јавних  и осталих  служби. 

 
 

 
 
 
 
 

ПЛУРАЛНО МАРКЕТИНШКИ ПОСТУПАК 

РАЗВОЈНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛИ И РЕСУРСИ 

ИНВЕНТАРИСАЊЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

РЕГУЛИСАЊЕ 

МОДЕЛОВАЊЕ 

РАЗВОЈНИ 

ПРОГРАМИ 

АТЛАС 
ПОТЕНЦИЈАЛА И 

РЕСУРСА 

(РЕ)РЕГУЛАЦИЈА 
УРБ. СКЛОПА 
И СИСТЕМА 

АТЛАС 
ПОТЕНЦИЈАЛА И 

РЕСУРСА 

МОДЕЛ. СКЛОПА 
ПАРЦ. ФИЗ. СТР. 

ТИПОВА 

            ПРАВИЛНИК 
        ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
           РЕГУЛАЦИЈЕ 

КАТАЛОГ - 

МОДЕЛСКИХ ОПЦИЈА 
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• II корак – ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАЗВОЈА   
            СОКОБАЊЕ – КОНЦЕПТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

На основу закључака добијених из претходне фазе као и пројекције будућег развоја 
града дефинисано је Програмирање за израду Плана генералне регулације Сокобање 
кроз отварање широких могућности за развој и реализацију различитих интереса везаних 
за простор. Програмирање је дефинисано кроз генералну стратегију развоја приказану 
кроз циљеве и пројекцију урбоекономског развоја  која је разрађена кроз различите 
секторе тј. секторске стратегије. 

 
 
• III корак – НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

На основу урађеног Програмирања за израду Плана генералне регулације, приступило 
се изради Нацрта плана генералне регулације Сокобање. Основни циљ плана је да 
обезбеди прилагођавање општих и посебних услова за уређење простора и града 
неопходним променама, новим друштвеним потребама и могућностима које се могу 
одредити данас, у непосредној будућности и дужем периоду развоја. План генералне 
регулације кроз Нацрт плана треба да редефинише и обогати смернице и услове за 
уређење простора којима се постижу видљиви резултати у изгледу и функционисању 
града. Нацрт плана израдиће се у складу са Законом о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и Правилником о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената („Службени гласник Републике Србије“, број 31/10, 
69/10 и 16/11) 
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1. ПОЛАЗНА ОСНОВА РАЗВОЈА 
 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 
План генералне регулације Сокобање је општи урбанистички план, који се доноси за градска и 
остала насеља у складу са законом "Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09 и 24/11) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената („Службени гласник Републике Србије“, број 31/10, 69/10 и 16/11), а на основу 
Одлуке о изради Плана генералне регулације Сокобање (''Службени лист општине Сокобања'', 
број 19/09). 
Одлука о изради Плана генералне регулације Сокобање донета на Скупштини Општине 
Сокобања 10.12.2009. године,  у члану 3. Одлуке дефинисана је граница подручја Плана. 
Чланом 5. за носиоца израде Плана генералне регулације Сокобање одређен је Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду.  
 
1.2. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ 

1.2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010 ДО 2020.Г. 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/10) слике 1-10 
 
У погледу просторног развоја дугорочна визија Републике Србије је да буде функционално 
интегрисана у окружење, територијално развијена и регионално кохерентна, одрживог 
економског раста и конкурентна, социјално уравнотежена и стабилна, инфраструктурно 
опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног 
наслеђа, и квалитетне животне средине. 
 

Успешан просторни развој Републике Србије, односно постепено приближавање визији њеног 
просторног развоја захтева решавање низа циљева, међу којима су према свом значају 
равноправно најважнији следећи: 

1. Уравнотежен регионални развој (унапређена територијална кохезија), 
2. Већи степен привредне конкурентности, 
3. Просторно-функционална интегрисаност у окружење, 
4. Одржива животна средина, 
5. Заштићено, уређено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе. 

 

Сви дати циљеви су и циљеви Општине Сокобања.  

Посебан значај за будући просторни развој Србије имаће просторна интеграција Републике 
Србије и њених региона и општина у окружење. Ово ће де буде остварено на три нивоа: 
прекогранично, међурегионално и трансдржавно. У периоду до 2013. године, прекогранична и 
транснационална сарадња ће се превасходно одвијати у оквиру ЕУ програма територијалне / 
просторне сарадње (INTERREG IV) и то IPA CBC програма сарадње између региона и општина 
Србије и земаља у окружењу. Поред сарадње са осталим земљама у окружењу ту је и сарадња 
Србије и Бугарске која је битна за подручје Сокобање и непосредне околине. Сарадња ће се 
одвијати нарочито у области унапређења инфраструктуре, заштите и унапређења животне 
средине, институционално, образовно и пословно повезивање и одрживо коришћење ресурса. 

Трансгранични пројекти са партнерима из Бугарске треба да имају значајну улогу у процесу 
просторног развоја Источне Србије. (слика 1) 

 
 
Сл.1: Карта остварене прекограничне сарадње (2008. г.) са назнаком положаја Општине Сокобања 
 
Регионализација Србије, у европском контексту, подразумева решавaње регионалних 
проблема утврђивањем одговарајућих институционалних оквира, где кључни значај има избор 
јединица територијалне организације на регионалном нивоу. Ради стварања претпоставки за 
имплементацију заједничке регионалне политике, Европска унија примењује усклађени систем 
статистичких региона (NUTS). Потреба за стварањем региона произашла је из искуства које је 
показало да региони лакше артикулишу проблеме и развојне интересе и да имају капацитете 
(људске, институционалне, материјалне) за реализацију великих регионалних пројеката као 
основа за регионални развој. Регионализација Републике Србије ће да представља начин 
управљања државом којим ће бити обезбеђен демократични систем интересног организовања 
територије на нивоу већих или мањих регионалних целина а тиме и пут до правилнијег и 
правичнијег располагања ресурсима и средствима. 
 
Крупне регионалне целине NUTS-2 у Србији одликују се потребним обележјима (географским, 
функционалним, културним или социјалним карактеристикама), па стога испуњавају услове да 
се третирају као планско-статистички региони. Формирани су око више развојних, регионалних 
центара, односно градова. Стратешко партнерство између појединих региона Републике Србије 
може да покрене веће активирање ресурса с једне и кадрова с друге стране. Повезаношћу са 
селима и руралним подручјима могуће је очекивати динамичнији и кохерентнији развој од 
досадашњег уз решавање хроничног проблема села у Србији. (слика 2) 
 
За мање територијалне сегменте – области, односно NUTS-3, по правилу се узимају 
обједињено два, па и три округа (сем у два случаја), као већ постојеће јединице у организацији 
државе, а то тим пре значи већи број општина. Област (развојни регион – NUTS3) ће чинити 
територија коју дефинишу заједнички интереси груписаних и интересно повезаних општина. 
Број становника ће бити оквирно између 150.000 и 800.000. Надлежност области ће бити 
економски развој, социјални развој, регионални еколошки системи, рурални развој односно 
релација између села и града (развој функционалних урбаних подручја), просторно планирање, 
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интеррегионална кооперација, трансгранична сарадња у пограничним деловима Србије. Област 
нема главни град ни правни субјективитет, већ сви градови имају улогу центра, функционално 
артикулисани и међусобно умрежени (слика 3) 
 
 
 

 
 
Сл.2 и 3: Карта НУТС 2 И НУТС 3 региона Републике Србије са назнаком положаја Општине Сокобања 
 
Функционална урбана подручја-однос града и села 
Функционално урбано подручје чини град одређене величине и његова околина која је под 
утицајем функција тог града доживела одређену хомогеност социо-економске промене. Град са 
својим функционалним регионом може да има међународни значај категорије MEGA 1-4 
(Metropolitan European Growth Area) или функционално урбано подручје (ФУП). Градови 
Србије према величини, функцијским особинама, као и својим географским, економским и 
институционалним капацитетима треба да имају различите улоге у развоју свог окружења. Бржи 
и квалитетнији развој уз то захтева и умрежавање градова ради подстицања развојне синергије 
у већим регионалним целинама Републике Србије. У том смислу, класична подела на село и 
град, са својим различитим улогама у развоју, треба да буде превазиђена њиховим 
функционалним повезивањем у подручја која ће бити функционално интегрисана 
(функционална урбана подручја). У оквиру тога треба оцењивати и потенцијално значајну улогу 
малих и средњих градских насеља (вароши) која могу значајно да допринесу овој 
функционалној интеграцији. Oсновни циљ развоја ФУП у Републици Србији је детерминисање, 
организовање и умрежавање функционалних урбаних подручја као основе за 

уравнотежен регионални развој Републике Србије. Развој Сокобање је усмерен на град Ниш 
(као центар ФУП-а међународног значаја) што је и јасно приказано на слици 4. 
 

 
 
Сл.4: Карта модел функционално урбаних подручја Србије (ФУП) са назнаком положаја Општине 
Сокобања 
 
Просторни развој туризма, организација и уређење туристичких подручја 
 
Основни циљ развоја туризма у Републици Србији је: знатно већи обим и квалитет туризма 
усаглашен са природним и културним потенцијалима и ресурсима појединих регионалних 
целина, уз веће учешће локалног становништва и уз јачање кооперације међу општинама, 
регионима и трансгранично, уз поштовање природног и културног наслеђа као и 
капацитета животне средине. 
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На основу анализе досадашњег развоја, у складу са оценом стања у Стратегији развоја туризма 
Републике Србије, генерализоване су следеће закључне оцене досадашњег развоја и проблема 
туризма Србије: 
- туристички потенцијали Србије нису досад ни приближно довољно валоризовани; 
- главна ограничења за развој туризма била су у политичком и социо-економском контексту; 
- у понуди Србије недостају разноврснији туристички производи 
- низак је квалитет услуга (то се такође односи и на Сокобању. Сокобања поседује свега седам 
хотела, која су у лошем стању, запуштени су и са неадекватним категоријским нивоом за овај 
тип туристичког места); 
- тржишни положај Србије као макродестинације није дефинисан; 
- по видовима туризма/туристичким производима, мерено бројем ноћења туриста, изразитији 
резултати постигнути су у домаћем бањском туризму и одмах иза њега у планинском туризму; 
- незадовољавајућа је саобраћајна доступност многих делова Србије; 
- недовољно је праћење и примена иностраних принципа, метода и модела развоја туризма 
 
Многи од наведених проблема развоја туризма Републике Србије су и проблеми развоја 
туризма Сокобање. Доминантна привредна делатност Сокобање је туризам. Туризам ће 
представљати окосницу развоја Сокобање и у будућности, с обзиром и на повољан 
саобраћајно-географски положај (близина коридора 10), поседовање природних вредности, 
културно-историјских и етнографских вредности, одржавање културно-туристичких 
манифестација, поседовање спортско-рекреативних садржаја. Узимајући у обзир све те 
неискоришћене погодности, Сокобања има потенцијал да постане међународни туристички 
центар. (слика 5) 
 
Туристички простори ће новим Просторним планом бити детаљније артикулисани преко 
туристичких дестинација. Истим документом биће прецизирани и: транзитни туристички 
правци, градски туристички центри, бањски туристички центри, секундарни туристички 
простори, као и правци прекограничне сарадње у области туризма. 
 
Просторни развој инфраструктурних система 
 
Општи циљ развоја саобраћаја  и саобраћајне инфраструктуре је: остваривање односно 
изградња и развој таквог саобраћајног система Србије који омогућава одрживу 
мобилност становништва, пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној 
конкурентности у региону и шире на подручју Југоисточне Европе. 
Основна концепција развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре се заснива на: 
- развоју саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре као приоритета економског и социјалног 
развоја; 
- реализацији пројекта који стимулишу улогу коридора 10; 
- реализацији пројеката који стимулишу развој мреже ради повезивања са окружењем и 
повезивања унутар Србије; 
- развоју јавног и приватног партнерства код планирања, изградње и експлотације саобраћајних 
мрежа; 
- рехабилитацији и реконструкцији мреже локалног карактера; 
- стандардизацији и модернизацији саобраћајног друмског система односно прилагођавање 
европским стандардима; 
- формирању квалитетних база података о саобраћају и путној инфраструктури; 
- приступу Србији као великом саобраћајно/транспортном центру са великим урбаним центрима 
као носиоцима примарних функција. 
 

У погледу друмског саобраћаја и друмских саобраћајница у претходном периоду обављене су 
активности на рехабилитацији и реконструкцији путне мреже, али није изграђен коридор 10 и 
обустваљене су активности на изградњи аутопутског правца према Јужном Јадрану, такође није 
завршена доградња магистралне путне мреже на планираним деоницама и/или трансформација 
регионалних у магистралне путне правце, недовољан је проценат покривености савременим 
коловозом регионалне и локалне путне мреже.  
-Изградња паневропског саобраћајног коридора-коридора 10 који пролази кроз Србију од 
изузетне важности је и за развој Сокобање као потенцијалног туристичког центра Европског 
ранга. Повезаност са поменутом саобраћајницом остварује се преко регионалних путних 
праваца  Р120 -Бољевац-Г.Топоница и Р121 -Књажевац-Алексинац. (слика 6) 
 
 

 
 
Сл.5 и 6.-Карта просторно-функционалног структуирања  туристичких простора Србије  и карта планиране 

путне мреже Републике Србије са назнаком Општине Сокобања 
 
 
Заштита и унапређење културног наслеђа 
Културно наслеђе Републике Србије ће се у будуће сматрати за необновљиви ресурс, који као 
такав мора да се очува и пренесе будућим генерацијама и истовремено служи на одржив начин 
економском развоју Републике Србије. На овај начин, савремено планирање даје свој допринос 
подизању свести заједнице о вредностима и значају наслеђа у сопственој средини.  
Посебни циљеви заштите и унапређења културног наслеђа су: 
- очување укупног фонда културног наслеђа у Републици Србији као необновљивог ресурса; 
-очување интегритета културног добра, као мере целовитости и нетакнутости са свим 
његовим атрибутима (својствима); 
- очување амбијента у којем се културно добро налази; 
- активно укључење културног добра и његовог окружења у политике развоја;  
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- новом политиком развоја треба утицати на промену погрешних убеђења да је очување 
наслеђа препрека развоја неког места или заједнице, а да је његово уништење исправан пут 
напретка. 
Урбана структура Сокобање садржи поред осталих вредности и значајно градитељско наслеђе 
које сведочи о друштвено-економском развоју земље и неимарским дометима у прошлости. На 
подручју Сокобање налазе се објекти и споменици културе који уживају претходну заштиту, што 
значи да се без сагласности одговарајућих институција и у складу са одредбама Закона о 
културним добрима, не може мењати њихов изглед, својства и намена. У складу са тим треба 
сагледати постојеће услове и мере заштите непокретних културних добара и добара под 
претходном заштитом, обезбедити њихово правилно валоризовање и примену одговарајућих 
мера техничке заштите. Tреба створити предуслове за пуно и активније коришћење  културне 
баштине  у функцији најбољег развоја и напретка средине. 
 
Заштита и унапређење животне средине 
Према Стратегији одржива животна средина ће да буде заснована на рационалном коришћењу 
природних ресурса, повећању енергетске ефикасности уз коришћење обновљивих извора 
енергије и увођење чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних), 
темељном и систематском чишћењу Србије и регионалном депоновању чврстог отпада, 
знатном смањењу негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, развојем зелене масе у 
градовима, пошумљавањем и уређењем предела и другим мерама које ће обезбедити здравији 
и удобнији живот у Србији у складу са вишим стандардима у Европи.  
По Стратегији од значаја је просторна диференцијација животне средине Републике Србије 
према европским стандардима и искуствима, па је према томе Сокобања подручје квалитетне 
животне средине са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет 
живота. Ово подручје је потребно резервисати и чувати од било ког облика загађења из 
стратешких разлога. Акција Очистимо Србију као и серија нових закона (2009.) у том смислу 
представља наговештај нове политике која може знатно да допринесе побољшању ситуације, 
без чега није могуће очекивати већу атрактивност простора Сокобање и њен даљи туристички 
развој. (слика 7) 
 
Управљање отпадом 
Значајан проблем у Србији представља већ деценијама неодрживо управљање отпадом који 
углавном завршава на неуређеним одлагалиштима и штетно утиче на здравље људи, простор и 
животну средину. Постојећа инфраструктура за третман и одлагање комуналног отпада је 
неодговарајућа и недовољна. Главни изазови управљања комуналним отпадом у Србији још 
увек се односе на обезбеђивање добре покривености и капацитета за пружање основних 
услуга, као што су сакупљање, транспорт и санитарно одлагање. Капацитет предвиђених 
депонија за одлагање отпада  је у већини општина већ попуњен, а саме локације не 
задовољавају ни минимум техничких услова за санитарне депоније. Депоније се често налазе 
поред самих насеља или на обалама водотока. 
Основни циљ је развијање одрживог система управљања отпадом у циљу смањења 
загађења животне средине и деградације простора. (слика 8) 
 
 
 

  
 
Сл.7 и 8.-Карта заштите и унапређења животне средине и карта управљања отпадом са назнаком 
Општине Сокобања 
 
Заштита и безбедност људи и добара 
Територија Републике Србије изложена је опасностима од природних непогода и технолошких 
удеса, а степен угрожености је различит у зависности од врсте непогоде или удеса, али 
довољан да може изазвати знатне последице, угрозити здравље и животе људи и 
проузроковати штету већег обима на материјална добра. Имајући у виду природне 
карактеристике територије Србије, као најважнији потенцијални ризици од катастрофа, 
изазваних природним и антропогеним факторима, детерминисане су литосферске (сеизмизам, 
клизишта), атмосферске (олујно-градоносне, суша), хидролошке (поплаве), биолошке (шумски 
пожари) и техничко-технолошке непогоде. Стање укупног система заштите од природних 
непогода и технолошких удеса у Србији није задовољавајуће, посебно у односу на просторне 
аспекте управљања ризиком. 
Основни циљ је интегрално управљање природним непогодама и технолошким удесима 
као основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување људских 
живота и материјалних добара. У том смислу, неопходно је створити добро организоване 
и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на превенцији од ових катастрофа, 
као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве. 
-На подручју Сокобање очекивана јачина земљотреса је 8-90 MCS, а подручје је такође угрожено 
процесом клижења тла. (слика 9 и 10) 
 
Технолошки удеси у ужем смислу су изненадни и неконтролисани догађаји који настају 
ослобађањем у ваздух, изливањем у воду или расипањем опасних материја на земљиште, при 
њиховој производњи, преради, превозу и складиштењу. У ширем смислу, технолошким удесима 
треба сматрати и нуклеарне удесе, удесе при претакању и транспорту опасних материја 

10



  
  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ПОЛАЗНА ОСНОВА РАЗВОЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

цевоводима, удесе при рударским радовима, удесе на војним постројењима, оштећења брана, 
итд. Територија Србије повремено је угрожена због могућих прекограничних ефеката хемијских 
и нуклеарних удеса у суседним земљама: Румунија, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина. 
 
 

 
Сл.9 и 10.-Карта ризика од природних непогода и технолошких удеса и карта сеизмичке рејонизације са 
назнаком Општине Сокобања 
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1.2.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВА 
АКУМУЛАЦИЈЕ ''БОВАН'' (''Сл, гласник РС'' бр. 14/09) (слике 1, 2 и 3) 
 
 

 
Слика 1. 
 

 
Слика 2. 
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Слика 3. 
 
 
1.2.3. ИЗВОД ИЗ ПРЕДХОДНОГ ГП-а   (слика 1) 
 

 
Слика 1. 

1.3. РЕГИОНАЛНА ДИСПОЗИЦИЈА  
 
УВОД 
-Како нам је време глобализације и најновијег таласа информатичке револуције донело 
измењену перцепцију просторних и временских односа, постало је јасно да повољан географски 
положај не представља више кључни фактор за економски напредак и европске и светске 
интеграције. Јачање разнородних мрежа на свим нивоима постаје императив урбаног развоја и 
опстанка, док сам планерски приступ мора бити усклађен са савременим трендовима, 
омогућавајући отвореност и флексибилност плана. 
-Глобални токови капитала и услуга, као и све интензивнија медијска глобализација не би 
требало да буду схваћени као претња чвориштима мањег интензитета, већ као шанса за ширу 
промоцију и могућност учешћа у многобројним регионалним и међународним пројектима који су 
на располагању. 
 

1.3.1. ПОЗИЦИЈА СОКОБАЊЕ НА РЕГИОНАЛИЗОВАНОМ ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ 
 
Предуслови регионалне активације и интеграције 
Савремено економско окружење и његова динамика форсирају креирање, проналажење, 
истицање и јачање компаративних предности градова. Управо зато, локална управа и приватне 
компаније имају најзначајнију улогу у повећавању нивоа урбаних активности, богатстава и 
утицаја које урбани простор добија на свим нивоима. При томе, долази и до формирања нове 
просторне конфигурације која је директна последица растуће економије услуга и 
копродукцијског приступа који њен интерактивни процес захтева. Због тога, не треба заборавити 
чињеницу да данас сваки град који тежи бољој позицији на глобалној хијерархији мора 
представљати: 
 чвориште тржишта роба, без обзира на место производње 
 интернационални изложбени центар за робу домаће производње и тачку за даље 

комерцијално умрежавање 
 чвориште мреже тржишта - како роба, тако и услуга 
 везу са регионалним и међународним мрежама високовредних функција и информација 
 центар културне сарање и размене. 

У последње време концепт полицентризма је прихваћен као добар начин за постизање 
уравнотеженог просторног развоја, те се он користи како би се подигла атрактивност неког 
подручја или региона, побољшале његове шансе на глобалном надметању и постигла 
равнотежа са снажним урбаним конурбацијама. Ову шансу је препознала и Сокобања, тако да 
већ ради на активном умрежавању са извесним бројем општина и градова источне Србије и 
пограничног појаса Бугарске. Стратегије и акције које се у оквиру ове синергичне везе могу 
остварити требало би да допринесу формулисању нових стратегија и акција, усмерених на 
потенцирање полицентричности, интензивирању интеракција и развоју специјализованих и 
комплементарних ресурса. На овакав начин формирана мрежа - систем регионалних стратегија 
и планерских политика, добија институционализовани оквир унутар кога је могуће остварити 
регионалну кооперацију и координацију. Потенцијали оваквог приступа су бројни - од 
могућности ефикасног груписања добара и активности које се налазе широм региона, до 
проширења извора радне снаге, сировина и корисника. Не треба заборавити и веома осетљиву 
тачку, посебно у нашим условима, а то је развој инфраструктуре, посебно саобраћајне, 
повећана доступност главним регионалним центрима, као и новим и унапређеним стамбеним, 
пословним и туристичким зонама. 
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Полицентрични приступ утиче и на подизање нивоа услуга, као и на квалитет живота. 
Формирају се бројне прилике за културу, образовање, рекреацију и бригу о животној средини. 
Такође, остварује се евидентна просторна разноликост, функционална специјализација, 
значајни резултати у очувању аутентичности урбаних и руралних простора и унапређење мреже 
отворених простора. Све су то квалитети које и Сокобања жели да оствари и очува. Наравно, 
сви развојни програми морају бити утемељени у регионалним стратегијама које би као 
императиве требало да истакну одрживост окружења, економску конкурентност и социјалну 
кохезију. 
 

Потенцијали 
Смештена у троуглу који чине први, други и трећи појас развоја Србије, Сокобања може веома 
квалитетно искористити свој положај и потенцијале, не ограничавајући своју умреженост 
искључиво на локални ниво. Како представља једно од најпопуларнијих туристичких места 
Србије, које при томе доста улаже у своју промоцију и подизање квалитета, може лако постати 
једно од главних чворишта будућег полицентричног региона.  
 
Иако представља делимично изоловану географску целину, планине које је окружују - Ртањ, 
Буковик, Озрен и Девица, као и река Моравица и језеро Бован представљају и један од њених 
највећих природних потенцијала. Наравно, не треба заборавити и изворе минералне воде, као и 
купалишта и излетишта у непосредној близини града. Поред природних, Сокобања поседује и 
читав низ културно-историјских атрактера - од остатака тврђаве Сокоград, турских хамама до 
цркава и манастира. Један од новостворених потенцијала који свакако утиче на пласман 
компаративних предности представља и свест о промоцији места - урбаној репрезентацији - 
која је приметна како на манифестацијама туристичког, културног и економског карактера, тако и 
у структури презентације града на интернету. 

 
Ограничења 
Основна ограничења треба тражити у саобраћајној инфраструктури и конективности, будући да 
она данас мора да испуњава више европске стандарде безбедности, ефикасности и комфора. 
При томе се не мисли само на колски саобраћај, већ и на регионално умрежавање путем брзих 
међуградских железница, као и на технолошки и еколошки прихватљивим пловним трасама. 
Затечена саобраћајна структура уз даље унапређење може бити искоришћена за умрежавање 
локалних чворишта, али за повезивање на међународном нивоу треба искористити правац 
аутопута и најављену могућност увођења нискобуџетних авио компанија које би слетале на 
нишки аеродром Константин Велики. 
Такође, пажњу треба обратити и на електрификацију појединих излетишта и природних целина, 
како би се омогућило њихово коришћење током целог дана. Истовремено, треба побољшати 
њихову доступност за све групе корисника, осавременити сигнализацију и информативне 
пунктове и повећати безбедност. 

 
1.3.2. ЦИЉЕВИ 

 
Стављен у контекст регионализације, план развоја Сокобање намеће и нове циљеве: 
 стимулација регионалног умрежавања 
 поштовање принципа еколошко-економске одрживости 
 формирање вишеструко интегрисаних просторно-функционалних целина 
 увођење напредних технологија у управљање, производњу и комуникацију на свим нивоима 
 синхронизација са важећим европским еколошким препорукама и ограничењима 

 континуално ширење и унапређење просторне, функционалне, инфраструктурне и 
информатичке конективности 

 профилисање нове и постојеће атрактивности. 
 

1.3.3. ТРАНСРЕГИОНАЛНА ДИМЕНЗИЈА РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ 
 

Важност веза између елементата регионалних система такође је веома битна у процесу 
изграђивања регионалне интеграције, тако да у случају Сокобање посебан нагласак треба 
ставити на мреже базиране на: 
 комплементарним функцијама 
 културним преференцама 
 географском положају. 
Стога, као тежиште развојних стратегија треба издвојити три основне групе атрактера - 
активности и простора који ће бити третирани као генератори и катализатори развоја и јачања 
компаративних предности. Из регионалне позиције, највећи потенцијал за овакву функцију имају 
природни потенцијали који отварају могућност развоја и унапређења свих видова туризма - 
посебно спортско-рекреативног, наутичког, екстремно-спортског, ловног и риболовног, 
екотуризма, сеоског туризма и бањског-здравственог туризма. Ту се превасходно мисли на 
планине Ртањ и Озрен, реку Моравицу и језеро Бован, али и на излетишта Лептерију, Очно, 
Баруџија и Калиновица, Шопур, водопад Рипаљка и Врмџанско језеро. 

 
Паралелно са њима треба јачати промоцију и позицију културно-историјских садржаја у самом 
граду и околини, који би своје место нашли у понуди културно-рекреативног, пословног и 
конгресног туризма, али и послужили као стимуланс и оквир развоју креативне економије. У 
овом контексту треба истаћи некадашњи турски Амам (данас велнес центар) који би требало 
додатно да нагласи своју повезаност са римским термама, цркве Св. Богородице, Св. 
Преображења Господњег, као и манастир Јерменчић. Наравно, један од главних атрактера је 
Сокоград коме је потребно побољшати доступност, спровести активну конзервацију и 
рестаурацију, али и учинити додатни напор у промоцији. 
Једно од тежишта регионалне атрактивности представља и организовање међународних 
манифестација културног и сајамског карактера, при чему пажњу посебно треба обратити на  
 изузетност, ексклузивност и појединачност  
 размену у комуникацији  
 концентрацију 
Истовремено, оваква врста манифестација има и додатне функције које утичу на рекламни, 
комуникациони, економски и културни аспект. Тако се захваљујући њима: 
 успоствљају и стабилизују различите врсте мрежа 
 контактирају, лоцирају и одабирају будући партнери 
 користе могућности рекламирања 
 остварује економски развој и технолошка унапређеност 
 повећава продуктивност и запосленост града домаћина 
 потенцира развој услуга 
 каналише међународна размена 
 врши трансмисија регионалне и националне културе 
 подстиче преношење и мешање различитих начина размишљања и економских стратегија.  
Пре и током оваквих манифестација потребно је ширити мреже комуникација и јачати базе 
података, чиме би активација културних садржаја била знатно олакшана. Дијаграм активације 
приказан је на следећој слици. 
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Увидом у списак манифестација у Сокобањи, као најперспективније из угла регионалне и 

међународне препознатљивости издвајају се регате на Бованском језеру, Фестивал 

фотографије, брдске ауто трке, уметничка колонија Сокоград и најновија, названа Маратон 

жеља. 

Следећи три основна развојна правца - туристички, културни и саобраћајни, Сокобања би 

још више истакла своје компаративне предности и унапредила основу за своју регионалну 

интеграцију - како на простору Србије, тако и у окружењу. 

 
 
1.4. УРБОЕКОНОМИЈА 
 
 
1.4.1. АНАЛИЗА  СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
УВОД 

Сагледавање достигнутог степена и пројектовање будућег социо-економског развоја  Општине 
Сокобања представља основни циљ овог пројекта. Спроведена анализа, чији су резултати 
приказани у овој студији, за сврху има обезбеђење неопходних улазних инпута за припрему 
недостајућих стратешких акционих планова и остале развојне документације, чија ће примена 
омогућити даљи напредак у степену социо-економског развоја Општине, али и ширег региона. 

За потребе израде Студије спроведено је теренско истраживање које је, подупрто подацима 
којима располаже званична национална статистика, омогућило дефинисање две кључне групе 
индикатора: 

 Демографски индикатори  
 Индикатори локалног економског развоја  
 

Ови индикатори омогућили су детерминисање постојећег стања и достигнутог нивоа социо-еко-
номског развоја на територији Општине Сокобања. Међутим, индикатори не представљају сами 
себи циљ, већ стоје у служби израде будућих развојних пројеката, чија примена треба да 
обезбеди повољнију инвестициону климу на територији Општине, даље јачање 
административних капацитета и развој јавних институција у функцији веће оспособљености за 
ефикасно пружање услуга бизнис сектору, елиминисање инфраструктурних препрека, 
уређеност и атрактивност средине, а све у функцији подизања потенцијала за даљи убрзани 
економски развој Сокобање и региона.  

 
 
Сокобања је смештена у централном делу Источне Србије. Општина Сокобања простире се на 
525 км2, са 25 насеља од  којих су 24 насеља сеоског типа, а само је једно насеље градског типа 
– насеље Сокобања, које је административно-управни, привредни, туристички, здравствени и 
културни центар општине. У административно-територијалном погледу, општина Сокобања 
улази у састав Зајечарског округа, заједно са општинама Зајечар, Књажевац и Бољевац. 
                                                                                                                                                                                          
Сокобања припада зони бања малих висина (зона од 300-600m н.в.), односно ниско-планинско-
котлинском типу. Реч је о бањи која се налази на споју котлине са планином (Озрен), 
истовремено простирући се на обали реке Моравице. На северу општине простире се се 
дугачак гребен Ртња (врх Шиљак 1.560m). На истоку, границу према Тимочком базену чине 
планина Слемен (1.069m) и узвишење Крстатац. Стрми кречњачки одсеци Девице, Озрена и 
долине на југу. Оштроковац, Бељевина и Ртањ представљају западну границу. 

JA^AWE BAZE PODATAKA I 
TEHNOLO[KO-INFORMACIONE 

INFRASTRUKTURE 

 
ORGANIZACIJA ME\UNARODNIH 
RADIONICA I KONFERENCIJA: 
INTEGRACIJA STRU^WAKA NA 

ODRE\ENOM ZADATKU  AKTIVACIJE - 
TRANSFORMACIJE - REGENERACIJE 

 

PREDLOZI, 
AKTIVIRAWE PROSTORA 

DE[AWA 

UMRE@AVAWE NA ME\UNARODNOM 
NIVOU, JA^AWE SVESTI 

DRU[TVA O ZNA^AJU KULTURNO-
NAU^NIH AKTIVNOSTI 

PREPOZNATQIVOST 
GRADA,  
EKONOMSKA DOBIT NA 
DU@I ROK, POBOQ[AWE 
INFRASTRUKTURE 

 
 
 
 

MEDIJSKI 
PROPRA]EN I 
POKRIVEN 
PROCES NA 

SVIM 
NIVOIMA I U 

SVIM 
VRSTAMA 
MEDIJA 
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Главну комуникациону линију котлине представља државни пут  другог реда бр. 121 Књажевац-
Сокобања-Алексинац, са везом на аутопут међународног значаја Е75 (коридор X). Сокобања је 
повезана државним путем бр. 120 Бољевац-Сокобања-Ниш. 
 
Сам план је основни, стратешки и синтезни развојни документ града, који истражује природне и 
створене потенцијале гравитационог подручја, у нашем случају Сокобању. На бази потенцијала, 
тренда предходног развоја и очекивања, тј. планских опредељења, План генералне регулације 
даје основне развојне смернице становништва, запослености, привредног и непривредног 
развоја, али и намене површина, коридоре техничке инфраструктуре, и посебно услове и 
правила грађења. Тако се стварају услови за оптимизацију стваралаштва и квалитета живота у 
тој уређеној урбаној средини - ствара се урбани ред и оптимизирају потенцијали. Обезбеђују се 
услови за оптимални развој и напредак становника града. Зато урбоекономија има своју 
посебност, своју физиономију, свој предмет, метод и резултате. 
 
Урбоекономија проучава бројне сложене процесе који се дешавају у градовима, синтетизујући 
неопходне аспекте: соципсихолошки, политички, техничко-технолошки, историјски, 
цивилизацијски, културолошки и др. 
Непосредни предмети истраживања урбоекономије су: 
- човек као економско биће које ступа у социоекономске односе са осталима, 
- све функције које човек законито развија у урбаној средини, 
- урбоекономска морфологија, тј синтезни простор као тројство земљишта, техничке 
инфраструктуре и објеката супраструктуре. 
 
 
 Тенденције и законости које се у овом сложеном тројству дешавају се основни задатак 
истраживања урбоекономије, а излази су документоване пројекције привредног и непривредног 
развоја, тј. становништва, запослености по областима, друштвеног производа, дохотка, бруто 
инвестиција итд.    
 
 
1.4.2. СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА ОСНОВА РАЗВОЈА 
 
 
1.4.2.1. ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У БАЗНОМ ПЕРИОДУ 
 
 
Промене броја становника у базном периоду 
 
Анализа демографске структуре Општине Сокобање има за циљ да да  што реалнију 
демографску основу за просторно-физички и урбани развој Сокобање, са планским хоризонтом 
до 2020. године,  и представљала би једну од важнијих основа за План генералне регулације 
Сокобање. 
 

Суштина демографске анализе је да предвиди будући развој и кретање становништва, 
запослености и домаћинстава. Метод рада базираће се на уобичајеним статистичким 
поступцима, консултацијама литературе, посебно статистичке грађе. Посебно ће се извршити 
обилазак и анализа терена Општине, тј; свих насеља како би се добио што прегледнији увид у 
потенцијале и особености насеља и простора. 
 
Општина Сокобања се простире на 525км2, у чији састав улази 25 насеља, са 18.571 
становника и просечној густини од 34 становника на 1км2, што је знатно мање у односу на 
републички просек. 
 

Подручје 
Стопа раста 
становништва у % 
(за период 1991-
2002) 

Густина 
насељености 
(по попису из 
2002.) 

Густина насељености 
(процена стања 
30.6.2005.) 

Просечан годишњи 
прираст становништва 
(на 1000 становника, за 
период 1991-2002) 

Република Србија -0,10 84,86 84,21 -1,0 
Централна Србија -0,23 97,66 96,98 -2,3 
Зајечарски округ -0,0104 38 37 -10,4 
Општина Сокобања 0,0117 35 34 -11,7 
 
За посматрани период, просечна годишња стопа раста становништва је негативна за сва четири 
анализирана подручја, што указује на присуство проблема депопулације. Фактори који остварују 
утицај на демографска кретања су: стопа наталитета и морталитета, стопа миграције, као и 
степен демографске старости јединице посматрања. 
 
Према попису из  2011. године Општина Сокобања се простире на 525км2, у чији састав улази 
25 насеља, са 15981 становника и просечној густини од 31 становника на 1км2, што је знатно 
мање у односу на републички просек.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За посматрани период, просечна годишња стопа раста становништва је негативна за сва четири 
анализирана подручја, што указује на присуство проблема депопулације. 
. 
 
 
 
 
 
 

Регион 
Област 
Град – 
oпштина 

Укупно 
пописанa 
лица 

Укупан број 
становника Апсолутни 

пораст-пад 
2011–2002 

Индекс 
2002 = 100 

 

Густина 
насељеност

и 
на 1 km2 2011 2002 

Република 
Србија  7 565 761 7 120 666 7 498 001 -377 335 95,0 / 
 Србија - југ  3 838 657  3 564 656 3 889 885 -325 229 91,6 / 
 Зајечар – 
град   62 639    58 547    65 969   -7 422 88,7 56 

 Сокобања   16 894    15 981    18 571   -2 590 86,1 31 
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Извор података – Упоредни преглед броја становника - РЗС Београд 
 
Од 25 насеља, колико их има на територији општине Сокобања, сва насеља су погођена 
депопулацијом, изузев насеља Сокобања, што је последица економског развоја ових подручја 
Општине. Поред тога што општина карактерише негативан природни прираштај, присутна је и 
неповољна старосна структура становништва, као и негативна стопа миграција, што додатно 
отежава реализацију напора у остваривању прогресивних стопа привредног раста овог 
подручја. То наводи на закључак да будући ниво социо-економског развоја Општине у великој 
мери зависи од даљег демографског развоја Општине. 
 
У међупописном периоду од 11 година (1991.-2002. година), запажа се смањење броја 
становника ни нивоу општине за 2.554 становника, по методологији пописа 2002. године, по којој 
су изостављена лица са боравком дужим од годину дана у иностранству. По старој 
методологији пописа у попису су била укључена сва лица на раду у иностранству, без обзира на 
дужину боравка. И по тој методологији број становника на нивоу општине се смањио, у 
међупописном периоду, за 2.404 становника. 
Један од фактора који су утицали на смањење броја становника у посматраном периоду ( 1991.-
2002. год.) је и драстичан пад привредних активности, који је имао за последицу миграцију дела 
становништва према пословно пропулзивнијим регионима. 
За разлику од општине, градско насеље Сокобања, у међупописном периоду 1991.-2002. 
година, бележи пораст броја становника за 124 становника, по методологији пописа 2002. 
године. 
Од укупно 18.571 становника по попису 2002. године, 8.407 становника живи у граду, односно 
45,3%, а 10.164 становника у сеоским насељима, односно 54,7%. 
 
У попису 2011. године  број становника се смањио како на нивоу општине тако и на нивоу 
градског и сеоског подручја.Такође проценат становништва који живи у градском и сеоском 
подручју се уједначио тако да у градском подручју живи 7972 становника, односно 49 %, а у 
сеоском 8009 становнника, односно 51%. 
 
 

Подручје Укупан број становника 

1991.г. 2002.г. 2011.г 
Општина 
 Сокобања 21.125 18.571 15 981 

Градско 
подручје 

8.283 8.407 7972 

39,2% 45,3% 49% 

Сеоско 
подручје 

12.842 10.164 8009 

60,8% 54,7% 51% 
 
 
Етничка стуктура становништва је врло хомогена – Срба је по попису 2002. године било 97,3%, 
а према попису 2011. године 93,4%. 
 
 
 
 

1.4.2.2. КРЕТАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
 
Велики утицај на кретање становништва на територији општине Сокобања, било да је реч о 
механичкој или биолошкој компоненти кретања, имали су процеси урбанизације и 
индустијализације који су започети након другог светског рата, и чије су последице довеле до 
процеса деаграризације који још увек трају и све су интензивнији. На промену броја становника  
битно су утицали и географски положај општине, као и социо-економски положај становника. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ред.
број Подручје 

 Укупан број становника 

по методологији ранијих пописа по мет.попи. 
2002.г. 

по 
мет.попи. 
2011.г. 

индекси броја 
ста. 

1971 1981 1991 2002 1991 2002 2011 
ран. 
поп. 
02/91 

мет.20
02 
02/91  

  
Општина 
Сокобања 23.932 23.394 21.948 19.544 21.125 18.571 15981 89,0 87,9 

1 Бели Поток 343 339 310 252 305 238 199 81,3 78,0 
2 Блендија 551 500 448 352 448 352 282 78,6 78,6 
3 Богдинац 337 306 254 201 254 201 146 79,1 79,1 
4 Врбовац 1000 941 814 707 730 598 466 86,9 81,9 
5 Врмџа 1.302 1.124 901 685 823 606 484 76,0 73,6 
6 Дуго Поље 1.167 1.060 838 698 838 690 519 83,3 82,3 
7 Жучковац 828 702 668 574 628 529 397 85,9 84,2 
8 Врмџанско Језеро 636 514 397 310 397 310 253 78,1 78,1 
9 Јошаница 1.654 1.595 1.422 1.161 1.069 898 690  81,6 84,0 
10 Левовик 338 298 234 162 234 162 148  69,2 69,2 
11 Милушинац 659 590 470 386 470 382 315  82,1 81,3 
12 Мужинац 835 762 643 480 622 459 344  74,7 73,8 
13 Николинац 798 672 530 423 529 418 311  79,8 79,0 
14 Ново Село 205 150 92 56 92 56 32  60,9 60,9 
15 Поружница 537 473 424 380 402 354 299  89,6 88,1 
16 Раденковац 365 252 175 114 175 114 69  65,1 65,1 
17 Ресник 1.298 1.160 1.050 871 1.035 857 713  83,0 82,8 
18 Рујевица 434 397 337 283 317 260 195  84,0 82,0 
19 Сесалац 822 664 488 347 486 347 249  71,1 71,4 
20 Сокобања град 5.554 7.204 8.439 8.729 8.283 8.407 7972  103,4 101,5 
21 Трговиште 581 511 434 344 427 342 288  79,3 80,1 
22 Трубаревац 966 878 751 635 735 617 511  84,6 83,9 
23 Церовица 183 146 79 54 79 54 33  68,4 68,4 
24 Читлук 1.545 1.295 1.042 807 1.041 806 661  77,4 77,4 
25 Шарбановац 994 861 708 533 706 514 405  75,3 72,8 
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Природно кретање становника 
 

-Природно кретање је компонента укупног кретања становника, која представља разлику између 
наталитета и морталитета. Природни прираштај становништва је позитиван уколико је 
наталитет већи од морталитета.  
 
-На наталитет утичу бројни фактори као што су старосна сруктура становништва, посебно 
женског дела у доби рађања деце (фертилитет), број склопљених бракова, психо-социолошке 
компоненте, религија и најчешће егзистенцијално-материјални и стамбени услови. 
 
-Од посебног значаја су  процеси у дистрибуцији наталитета, који се запажа на релацији село-
град. Општи тренд у редистрибуцији наталитета, који се огледа у преношењу центра 
репродукције са села на град, изражен је и у Сокобањи. Тако да се највише стопе наталитета 
јављају у градском насељу. Са подмлађивањем старосног састава градске популације запажа 
се пораст броја живорођених у граду, а пад у сеоским насељима. 
 
-Ослањајући се на релевантне статистичке показатеље стопа наталитета, односно 
живорођених, на територији општине Сокобања, у посматраном периоду, кретала се од 9,2‰ 
1989. године до 6,8‰, 2005, године тј. број живорођених био је од 92-оје до 68-оро детета на 
1000 становника.По попису 2011. године стопа наталитета, односно живорођених, на територији 
општине Сокобања, у посматраном периоду износи  6,0‰. 
 
-Утицај на морталитет поред природних старосних и биолошких фактора имају и лични  и 
друштвени стандард конкретне средине ( здравство, нега, култура живљења, разонода и др.), 
индивидуални мотиви. 
 
-Морталитет, односно број умрлих, на анализираном подручју кретао се у посматраном периоду 
у распону од 20,1‰ 2004.године до 14,4‰ 1989. године, односно од 201 до 144 умрлих на 1000 
становника. По попису 2011. године Морталитет, односно број умрлих, на анализираном 
подручју износи 21,8‰ 
 
-Природни прираштај становништва представља резултанту између живорођених и броја 
умрлих. Индекс промене стопе природног прираштаја показује да природни прираштај општине 
Сокобања опада из године у годину, почевши од –5,2‰ који је остварен 1989. године, па све до 
–12,6‰ који је забележен 2005. године. По попису 2011. Године стопе природног прираштаја 
Износи  - 15,8‰. 
 
Сокобања опада из године у годину, почевши од –5,2‰ који је остварен 1989. године,–12,6‰ 
који је забележен 2005. године, па све до - 15,8‰. по попису 2011. Године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витални догађаји на територији општине Сокобања 
 

Год. 
живорођени умрли природни прираштај 

број 
на 1000 
становника број 

на 1000 
становника број 

     на 1000 
становника 

1989. 203 9,2 319 14,4 -116 -5,2 

1991. 177 8,1 345 15,8 -168 -7,7 

1996. 184 8,8 372 17,7 -188 -8,9 

1997. 163 7,8 366 17,6 -203 -9,8 

1998. 168 8,2 412 20,0 -244 -11,8 

1999. 138 6,8 360 17,7 -222 -10,9 

2000. 138 6,9 389 19,4 -251 -12,5 

2001. 149 7,5 350 17,6 -201 -10,1 

2002. 160 8,6 359 19,4 -199 -10,8 

2003. 150 8,2 357 19,5 -207 -11,3 

2004. 139 7,7 363 20,1 -224 -12,4 

2005. 121 6,8 346 19,4 -225 -12,6 

2011, 95 6,0 344 21,8 -249 -15,8 
 
 
Може се закључити да природно кретање становништва на територији општине Сокобања 
карактерише смањење стопе наталитета и пораст стопе морталитета, што доводи до тога да 
сва насеља, сем градског подручја имају негативну стопу природног прираштаја. Све указује да 
је подручје општине Сокобања у фази депопулације. Предходно анализирана витална обележја 
становништва указују на неповољну демографску слику, која се негативно одражава на 
програмски развој средине. 
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Механичко кретање становништва 
 

Другу компоненту кретања становништва представља механичко кретање, односно 
миграција. Узроци миграције могу бити различити, а најчешћи узроци су економске природе. 
Становништво се пресељава услед немогућности задовољења својих потреба, у насеља која 
могу да пруже боље услове за живот. То су, пре свега, већа могућност запослења услед ширег 
спектра функција које пружа веће насеље, бољи услови школовања деце и омладине, или већа 
опремљеност објектима друштвене инфраструктуре. Управо из ових разлога, најчешће 
миграције у општини су на релацији село-град. 

Миграциона кретања су општа карактеристика времена у којем живимо. Становништво из 
економских али и других разлога, постаје све покретније, лакше се одлучује за промену места 
боравка. Усмерени су према насељима у којима се пружају веће шансе за запошљавање-већу 
зараду, а  уз то омогућава се се задовољавање и других потреба (образовање, здравство, 
култура и др.) које нису на жељеном нивоу у насељу, у месту становања из којег се сели 
становништво. Осим стационарних обележја позитивног или негативног тока нето миграције, за 
урбано планирање садржаја и функција насеља карактеристичне су и дневне миграције или 
повремене, узроковане бројним мотивима (образовање, рад, здравствена заштита, пијачни 
дани и друге потребе). 

Пописом 1991. године на привременом раду или трајно насељених у иностранству, са 
територије општине Сокобања било је 929 становника, да би пописом 2002. године утврђено да 
је тај број порастао на 1.056 становника. Пописом 2011. године  број лица  у иностранству 
на нивоу општине  је 693 а у самом градском подручју 293 лица. 
 
 1.4.2.3. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 
 
 Структура становништва се формира на основу индивидуалних карактеристика 
становништва, као што су пол, старост, активност, народност, школска спрема и др. 
 Наведене структуре показују квалитативне односе у популацији. Све структуре се током 
времена мењају, с тим што су неке промене динамичније а друге не. Основне структуре 
становништва су биолошке и економске структуре. 
 
Биолошке структуре становништва 
 
Полна структура општине Сокобања указује на већи удео женског становништва у односу на 
мушко становништво, тачније 51,6% од укупног становништва чине жене а 48,4% мушкарци. У 
самом граду Сокобањи тај однос је 52% у корист жена наспрам 48% који чине мушкарци у 
укупном становништву. 
 
 
Старосна структура 
 

Старосна структура становништва педставља једну од најважнијих демографских 
структура. Важно је како за садашњи тако и за будући демографски и економски развој 
посматраног подручја. Из ње произилазе кључни контигенти становништва како за биолошку 
репродукцију, тако и за формирање радно способног контигента. 
 Старосна структура становника не само да показује број становника по појединачним 
добним групама, већ и иницира разноврсне потребе као на пример потребе о броју 
предшколских установа, основних школа, броја потребних радних места за нове нараштаје који 

улазе у активно животно доба, указује на потребе у улагања у структуру здравствене заштите 
итд. 

Старосна структура становништва - израз је заједничког дугорочног утицаја свих чиниоца 
који одређују укупно кретање становништва, али истовремено и она сама условљава наталитет, 
морталитет и стопу раста становништва. 
 Детерминанте старосне структуре становништва су висина и тенденција наталитета, 
морталитета, миграционих кретања, чиниоци проузроковани економским и политичким 
ситуацијама као што су економска криза, рат итд...  

Висок наталитет проузрукује младу добну структуру, и стим повезано велики број деце 
као висок прилив у радни контигент, док низак наталитет резултира релативно високим уделом 
становништва у средњој доби, а самим тим и старијег становништва, уз уску базу из које се 
регрутује нараштај радног контигента. 

Стопа плодности у основи показује број живорођене деце који долази на 1000 жена. Она 
се, према томе, утврђује односом броја деце која су рођена у току једне године и броја 
фертилних жена. Фертилним женама се сматрају све жене које се налазе у годинама када могу 
да рађају, а то је између 15 и 50 година, односно, као што се код нас узима, између 14 и 50 
година. По попису 2002. године на територији општине Сокобања, пописано је 3.677 жена у 
фертилном периоду од 15 до 49 година живота. 

Просечна старост становништва општине Сокобања је 45,3 година, при чему је у самом 
граду 40,1 годоине а у сеоском подручју 49,6 година. 
 

Функционалне добне групе становништва су групе са специфичним потребама, које 
организовано друштво на одређеном степену богатства треба да задовољи. Грубо наведено, то 
су следеће популације: јаслице,  предшколски узраст, школски узраст, средње образовни 
узраст, студенски узраст, контигент радноспособног становништва и контигент старих лица. 
Према наведеним популацијама одређују се потребе за: предшколским установама, школама 
основног и средњег образовања, радним местима, становима, домовима за старе, гробљима ... 
 Економски смисао оваквог груписања становништва лежи, пре свега, у проналажењу 
извора радне снаге с једне и утврђивању укупног потрошачког становништва с друге стране. У 
демографском погледу старосна структура становништва представља важан чинилац у кретању 
становништва, служи за анализу постојећег становништва и статистичка предвиђања. 
 
 
Функционалне добне групе попис 1991.г. 
Подручје Укупно 0-3 4-6 7-15 16-19 20-24 25-59 60-64 65 и

више 

Сокобања 
општина 

21.948 608 607 2.166 1.007 1.139 10.143 1.897 4.379 

100% 2,8% 2,8% 10% 4,6% 5,2% 46,2% 8,6% 20% 
Градско 
подручје 

8.439 317 325 1.131 451 466 4.207 509 1.033 
100% 3,8% 3,9% 13,4% 5,3% 5,5% 50% 6% 12,2% 

Остало 
подручје 

13.509 291 282 1.037 556 673 5.936 1.388 3.346 
100% 2,2% 2,1% 7,7% 4,1% 5% 44% 10,3% 24,8% 
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Функционалне добне групе попис 2002.г. 
Подручје Укупно 0-3 4-6 7-15 16-19 20-24 25-59 60-64 65 и 

више 

Сокобања 
општина 

18.571 406 438 1.750 749 1.026 8.346 1.302 4.554 

100% 2,2% 2,3% 9,4% 4% 5,5% 45% 7% 24,5% 
Градско 
подручје 

8.407 220 234 986 460 597 4.147 452 1.311 
100% 2,6% 2,8% 11,7% 5,5% 7,1% 49,3% 5,4% 15,6% 

Остало 
подручје 

10.164 185 205 764 289 429 4.199 850 3.243 
100% 1,8% 2% 7,5% 2,8% 4,2% 41,3% 8,4% 32% 

 
 

Функционалне добне групе попис 2011.г. 
 
 

Пол Укупно 

Старост    
0–4 
год. 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 

Сокобања  
  
  

 С  16021 533 612 690 795 809 784 859 958 954 919 
 М  7728 276 326 352 417 410 413 450 497 496 447 
 Ж  8293 257 286 338 378 399 371 409 461 458 472 

 Градска  
  
  

 С  7982 279 327 398 445 484 503 499 533 489 549 
 М  3818 143 179 210 233 242 250 265 261 231 251 
 Ж  4164 136 148 188 212 242 253 234 272 258 298 

 Остала  
  
  

 С  8039 254 285 292 350 325 281 360 425 465 370 
 М  3910 133 147 142 184 168 163 185 236 265 196 
 Ж  4129 121 138 150 166 157 118 175 189 200 174 

 
 

50-54 55-59 60- 64 65–69 70–74 75–79 80–84 70–74 

Пуно- 
летно 
станов- 
ништво 

Просечна 
старост 

Сокобања  
  
  

 С  1106 1410 1502 1100 1063 859 711 1063 13743  47,3  

 М  579 657 711 523 429 347 274 429 6537  45,4  

 Ж  527 753 791 577 634 512 437 634 7206  49,1  

 Градска  
  
  

 С  623 708 709 416 388 293 223 388 6742  43,7  

 М  312 314 329 196 150 109 106 150 3159  42,1  

 Ж  311 394 380 220 238 184 117 238 3583  45,3  

 Остала  
  
  

 С  483 702 793 684 675 566 488 675 7001  50,8  

 М  267  343  382  327  279  238  168  279  3378   48,6  

 Ж  216  359  411  357  396  328  320  396  3623   52,9  
 
 
 

 
 

Анализа старосне структуре по подацима из два пописа (1991. г. и 2002. г.), указује да се 
учешће најмлађе добне групе од 0 до 3 године живота, у укупном становништву смањило са  
2,8% по попису 1991.год. на 2,2% по попису 2002. године. Смањење овог дела популације са 
демографског аспекта није позитивно, као ни смањење процентуалног учешћа наредне две 
старосне групе у укупном становништву (од 4 до 6 година и од 7 до 15 година). 
 Становништво добне групе средњошколског образовања од 16 до 19 година бележи пад 
у међупописном периоду 1991. – 2002. година са 4,6% на 4% од укупног броја становника. Добна 
група од 20 до 24 године бележи раст са 5,2% на 5,5%, на општинском нивоу, док је тај раст 
виши у градском подрују, са 5,5% по попису 1991. године на 7,1% по попису 2002. године. 
 Контигент радно способног становништва у укупном становништву бележи пад у 
међупописном периоду са 46,2% на 45%. Поменути пад у градском подручју је знатно блажи са 
50% на 49,3%, а посебно је изражен у сеоском подручју где је пад са 44% на 41,3%. 
 Старосна група од 65 и више бележи највећи пораст, са 20% на 24,5% у укупном 
становништву, чиме се становништво општине Сокобања сврстава у стару популацију.   
 

По попису из 2011.г. просечна старост становништва општине Сокобања је 47,3 година, 
при чему је у самом граду 43,7 годоине а у сеоском подручју 50,8 година. 
 
 На основу педходне анализе, можемо констатовати да укупно становништво на нивоу 
општине Сокобања испољава тенденцију старења. Млађе добне групе, апсолутно и релативно 
смањују своје учешће у укупном стновништву. То је , пре свега, карактеристика руралног дела 
општине, док становништво градског насеља својом величином, карактеристикама и 
интензитетом промена не може у потпуности да компензира негативне демографске тенденције 
у окружењу. Док истовремено, добне групе старијег узраста увећавају своје учешће у укупном 
становништву. 
 Оно што са сигурношћу можемо да тврдимо, је да само значајан пораст наталитета може 
да заустави процес демографског старења, што уједно представља проблем ширих размера. 
Како би се побољшала демографска слика Србије, па самим тим и општине Сокобања, 
неопходно је унапредити социјалну политику и обезбедити нова привредна улагања како би се 
становништво задржало. 
 
Економска сруктура становништва 
 
 На основу економске активности становништво се дели на активно, издржавано и 
становништво са личним приходом. Однос учешћа активних и издржаваних лица, директно 
зависи од полне и старосне структуре, као и од саме економске моћи одређеног подручја. 
Учешће активног становништва 1991. године износио је 54,5% а 2002. године 46,8% од укупног 
броја становника општине. 
 
По попису 1991. год.  

Назив и тип 
насеља 

Укупно 
становништво 

Активно 
становништво 

Лица са личним 
приходом 

Издржавано 
становништво

свега обавља 
занимање свега свега 

Општина 
Сокобања 21.948 11.955 11.277 2.562 6.502 

Градска насеља 8.439 3.763 3.369 1.341 3.153 

Остала насеља 13.509 8.192 7.908 1.221 3.349 
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По попису 2002.год. 

Назив и тип  
насеља 

Укупно 
становништво 

Активно 
становништво 

Лица са личним 
приходом 

Издржавано 
становништво

свега обавља 
занимање свега свега 

Општина 
Сокобања 18.571 8.687 7.183 4.248 5.569 

Градска насеља 8.407 3.785 2.709 1.836 2.756 

Остала насеља 10.164 4.902 4.474 2.412 2.813 

 
Извор података – Општине у Србији 1992.- РЗС Београд 
 
По попису 2011.год. 

Назив и тип  
насеља 

Укупно 
становништво 

Активно 
становништво 

Неактивно 
становништво Остало 

свега обавља 
занимање свега свега 

Општина 
Сокобања 16021 6483 5440 9538 795 

 
 
 

Активно становништво по својој дефиницији обухвата широк спектар становништва 
конкретне средине која се посматра и анализира. Поједностављено речено то су сва лица која 
својим активностима обезбеђују егзистенцију, поред запослених то су и пољопривредници и 
лица са индивидуалним, бројним нерегистрованим активностима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор података-″Општине у Србији 2005. РЗС Београд 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Запослено становништво 
 

Осим укупног броја запослених (степена запослености - када се то изражава у односу на 
укупан број становника) и структура запослених по секторима активности, односно по 
делатностима, одражавају ниво и квалитет развијености конкретног подручја или насеља које се 
анализира.  
На територији општине Сокобања, по подацима за 2005. годину, регистровано је 3.156 
запослених, или 218 запослених на 1000 становника, што је 78% од републичког просека. У 
поређењу са подацима из 1991. године, када је на територији општине Сокобања било 4.452 
запослених, или 211 запослена на 1000 становника, односно 83% од републичког просека, 
констатујемо пад нивоа запослености. Како пада стопа запослености тако расте незапосленост 
тако да је по подацима из 2005. године на територији оптине Сокобања регистровано 1.592 
незапослених становника или 89 незапослена на 1000 становника. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подручје Активна 
популација у % 

Активна 
популација 
мушкарци 15-65 
год. 

Активна 
популација 
жене 15-65 год. 

Старо 
становништво 
(више 65 год.) 

Република Србија 67,12 33,27 33,85 16,54 

Централна Србија 66,72 33,02 33,69 16,93 

Зајечарски округ 63,25 34,0 33,5 23,43 

Сокобања 62,52 31,0 31,0 24,19 

Подручје 
Обављају 
зани- 
мање % 

Незапослени 
% 

деца 
млађа од 
15 година % 

пензио- 
нери % 

Република Србија 32,07 9,28 14,27 22,66 

Зајечарски округ 33,88 9,05 11,49 27,44 

Општина Сокобања 2005.г.% 

Број становника 18.571  

Број запослених  3.156  

% запослености 17%  

Пољопривреда, рибарство 73 2,3 

Прерађивачка индустрија 944 30,0

Произв. и снабдеванје еле. енергије153 4,8 

Грађевинарство 45 1,4 

Трговина 265 8,4 

Хотели и ресторани 308 9,8 

Саобраћај 131 4,1 

Финасијско посредовање 20 0,6 

Некретнине 51 1,6 

Државна управа 151 4,8 

Образовање 219 7,0 

Здравствени и социјални рад            730 23,1

Остале комуналне и др. услуге 68 2,1 

Непознато / / 

Општина Сокобања 1991.г. % 

Број становника 21.948  

Број запослених  4.452  

% запослености 20,3  
Пољопривреда, рибарство, 
шумарство 178 4,0 

Индустрија и рударство 1.324 30,0 

Водопривреда / / 

Грађевинарство 104 2,3 

Трговина 813 18,3 

Хотели и ресторани 262 5,9 

Саобраћај 337 7,6 

Занатство и личне услуге 69 1,5 
Стамбено комуналне 
делатности 79 1,8 
Финансијске, техничке и 
пословне услуге 89 2,0 

Образовање 226 5,1 

Здравствени и социјални рад 769 17,3 

ДПЗ, СИЗ и ДПО 202 4,5 

Непознато / / 
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На територији општине Сокобања, по подацима за 2011. годину, регистровано је 2263 
запослених, што је 74,8% од републичког просека, констатујемо пад нивоа запослености. 
 
 
 
 
 
 

Образовна структура становништва 
 
 Образовање становништва представља просторно-културни степен који је достигло 
становништво посматраног подручја, а како образовање представља и један од значајних 
услова економског напретка, то анализа структуре становништва по образовању сачињава једну 
од полазних тачака у проучавању неких економских проблема. 
 Упоредо са развојем друштвено-техничке поделе рада и трансформацијом аграрног у 
индустријско и постиндустријско друштво, радикално се мењају услови живота и повећавају 
захтеви у погледу висине образовања укупног и активног становништва. У складу са подизањем 
продуктивног и пословног нивоа дошло је и до подизања образовног цензуса. Ово представља 
најповољнији квалитет демографске структуре и добру основу за даљи развој средине. 
 
Становништво старо 15 и више година према школској спреми и писменост по попису 
2002.год 

Подручје Укупно 
Без школске 
спреме 1-3 разреда ос.шко. 4-7 разре.

осн.школе 
основно 
образов. свега неписмени свега неписмени 

Општина 
Сокобања 16.164 813 603 272 13 5.473 3.641 

Градска 7.082 214 129 65 3 875 1.579 
Остала 9.082 599 474 207 10 4.598 2.062 

 

Подручје Средње  
образовање 

Више 
образовање 

Високо 
образовање Непознато 

Општина 
Сокобања 4.407 495 489 574 

Градска 3.062 392 436 459 
Остала 1.345 103 53 115 

 
Становништво старо 15 и више година према школској спреми и писменост по попису 
2011.год 
 

Укупно 

Без 
школске 
спреме 

Непотпуно 
основно 
образовање 

Основно 
образо- 
вање 

Више 
образовање 

Високо 
образовање Непознато 

Сокобања 14186 315 3736 3205 633 804 26 

 Градска  6978 94 689 1267 517 706 11 

 Остала  7208 221 3047 1938 116 98 15 
 

 Средње образовање 
свега гимназија средње стручне школе у 

трајању 
cпецијализа- 
ција после 
средњег 
образовања 

краћем од 4 
године 4 године 

Сокобања  5467 660 2303 2463 41 

 Градска  3694 556 1304 1812 22 

 Остала  1773 104 999 651 19 

Општина Сокобања 2011.г. % 

Број становника 15981  

Број запослених  2263 14,16 
Пољопри- 
вреда, шумарство и 
рибарство 

52 2,1 

Прерађивачка индустрија 40 1,3 
Снабдевање електричном енергијом, 
гасом и паром 30 1,0 

Грађевинарство 17 0,6 

Рударство 587 19,4 
Трговина 
на велико и мало и 
поправка моторних 
возила 

110 3,6 

Услуге смештаја 
и исхране 192 6,3 

Саобраћај и складиштење 93 3,1 
Финансијске 
делатности и 
делатност осигурања 

13 0,4 

Пословање 
некретнинама 0 0,0 

Државна управа и 
Обавезно социјално 
осигурање 

98 3,2 

Образовање 224 7,4 

Здравствена и социјална заштита               582  
Остале услужне 
делатности 7 0,2 

Снабдевање 
водом и управљање 
отпадним водама 

133 4,4 

Информисање и 
комуникације 13 0,4 

Стручне,научне, 
иновационе и 
техничке делатности 

43 1,4 

Административне и помоћне 
Услужне делатности 22 0,7 

Уметност, забава и 
рекреација 10 0,3 
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1.4.2.4. ПРОМЕНЕ БРОЈА И СТРУКТУРЕ ДОМАЋИНСТАВА 
 
 Промене које иницирају повећање или смањење укупног броја становника су сложене, 
дугорочне и међусобно повезане, на чију динамику друштвено-економски развој директно утиче. 

Укупан број становника било ког насеља или подручја мења се под утицајем природног 
кретања (наталитета и морталитета) и миграционих кретања (исељавање и досељавање). Од 
величине и међусобног односа поменутих компоненти зависи да ли ће се укупан број 
становника повећати или смањити, што ће се директно одразити и на број домаћинстава. 

Анализом основних карактеристика домаћинстава у одређеном временском периоду 
добијају се показатељи бројних промена које се дешавају у становништву и једна су од бројних 
компоненти процеса демографске транзиције. Промене укупног броја домаћинстава врло су 
значајне за реално урбанистичко планирање, изградњу бројних насељских садржаја - станова, 
радних места, комуналних система и садржаја. 

Промене броја домаћинстава условљене су променом укупног броја становника, 
раслојавањем домаћинстава, смањењем просечног броја чланова у домаћинству. 
 

Промена броја и просечна величина домаћинства  
 О

пш
тина 

С
окобањ

а 

Број 
домаћинстава 

Апсолутно 
повећање 

Просечна величина 
домаћинства 

Број 
станова 

1991.г. 2002. г. 2011.г. 1991/2002. 2002/2011, 1991.г. 2002.г. 2011,г 1991.г. 2002.г. 2011,г,

6.183 
5.919 
5.851* 5 334 

-264 
 -332* 

-585 
-517* 3,5 

3,3 
 3,2* 2,99 6.647 6.735 8 255

 
 Градско подручје 

Број 
домаћинстава Апсолутно 

повећање 

Просечна величина 
домаћинства 

Број 
станова 

1991.г. 2002. г. 2011,г, 1991./2002. 2002/2011,г, 1991.г. 2002.г. 2011,г, 1991.г. 2002.г. 2011,г,

2.844 
2.953 
2.914* 2857 

109 
70* 

-96 
-57* 3,0 

2,8 
2,9* 2,82 3.150 3.406 4796 

 
На територији општине Сокобања, по попису 1991. године пописано је 6.183 

домаћинства, при чему је просечна величина износила 3,5 члана. Пописом 2002. године број 
домаћинства се смањио на 5.851 домаћинство (по методологији пописа 2002. године, где нису 
обухваћена лица на привременом раду раду у иностранству за разлику од пописа 1991. године) 
са просечно 3,2 члана по домаћинству. За разлику од општине само градско подручје Сокобања 
бележи раст броја домаћинстава у међупописном периоду 1991.-2002. година, и то са 2.844 на 
2.914 домаћинстава, са просечно 2,9 члана по домаћинству. 

Веома важан параметар при одређивању степена урбанизације представља структура 
домаћинстава према изворима прихода. Ширење урбаних утицаја у сеоском подручју, 
иницирана запошљавањем њихових становника у непољопривредним делатностима, доводи до 
промене у структури извора прихода сеоског становништва. 

 

Назив насеља Укупан број
домаћин. 

Домаћинства 
са газдинст. 

Домаћинства 
без газдинст. 

Просечан 
број чланова 

Општина Сокобања 5.851 3.112 2.739 3,2 

Градско подручје 2.914 563 2.351 2,9 

Остало 2.937 2.549 388 3,5 
 
Извор податка – попис 2002 Домаћинства - РЗС Београд 
 

Назив насеља Укупан број
домаћин. 

Просечан 
број чланова 

Општина Сокобања 5334 2,99 

Градско подручје 2857 2,82 

Остало 2477 3,19 
 
Попис  2011. године 
 
 
Домаћинства према броју чланова 
 
Попис 1991. год. 

Подручје Укупан број
домаћинства 

са 1 
чланом

2 3 4 5 6 7 и више

Општина  
Сокобања 6.183  

879  1.401  1.069  1.129  620  507  578  
14,2%  22,6%  17,3%  18,3%  10%  8,2%  9,3%  

Градско 
подручје 2.844  

515  670 595 731 191 95  47  
18%  23,5%  21%  25,7%  6,7%  3,3%  1,6%  

Остало 3.339  364 731 474 398 429 412 531 
11% 22% 14,2% 12% 12,8% 12,3% 16% 

 
 
Попис 2002. год. 

Подручје Укупан број
домаћинства 

са 1 
чланом

2 3 4 5 6 7 и више

Општина  
Сокобања 5.851 

1.085 1.476 1.016 1.062 512 386 314 
18,5% 25,2% 17,4% 18% 8,8% 6,6% 5,4% 

Градско 
подручје 2.914 

583 718 590 675 208 111 29 
20% 24,6% 20,2% 23,2% 7,1% 3,8% 1% 

Остало 2.937 502 758 426 387 304 275 285 
17% 25,8% 14,5% 13,2% 10,3% 9,4% 9,7% 
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Попис 2011. године 
 

Укупно 
Са 1 
чланом 2 3 4 5 

Са 6 и 
више 
чланова 

Просечан
број 
чланова 

Сокобања  5347 1193 1408 895 866 424 561  2,99   
 Градска  2832 620 776 535 541 193 167  2,82   
 Остала  2515 573 632 360 325 231 394  3,19   

 
 
Анализа домаћинстава по броју чланова је податак релевантан за планирање броја и структуре 
станова. Узроци који иницирају промене броја домаћинстава исти су или слични као и код броја 
становника али  промене код броја и структуре домаћинстава су узроковане и раслојавањем 
домаћинстава, смањењем просечне величине по броју чланова, док апсолутни број расте. 
Дакле, повећање или смањење није проузроковано само механичким приливом - одливом, већ 
и променама код стационарних домаћинстава. 
 Анализом домаћинстава по броју чланова по попису 1991. године, на територији 
општине Сокобања, доминирала су двочлана домаћинства са 1.401 или 22,6%, затим 
четворолана са 1.129 или 18,3%, трочлана са 1.069 или 17,3%  и тд. И пописом 2002.године 
доминатна су двочлана са 1.476 или 25,2%, затим једночлана са 1.085 или 18,5%, четворочлана 
1.062 или 18% и трочлана са 1.016 или 17,4% и тд. 
 У градском подручју Сокобање, пописом 1991. године, доминирала су четворочлана 
домаћинства са 25,7% или 731 домаћинство од укупног броја домаћинства, затим следе 
двочлана са 23,5% или 670 домаћинства, трочлана са 21%... 
 Пописом 2002. године структура домаћинства на територији Сокобање се мења у односу 
на предходни попис, тако да доминирају двочлана домаћинства са 24,6%, затим следе 
четворочлана са 23,2% од укупног броја, трочлана са 20,2%... 
 
 
1.4.2.5. РЕЗИМЕ БАЗНОГ ПЕРИОДА 
 
На основу предходне анализе демографске ситуације општине Сокобање, можемо 
констатовати раст броја становника у градском подручју са 8.283 (по попису 1991.г.) на 8.407 (по 
попису 2002.г.). Пораст износи,124 становника или 1,5%, без обзира на негативан природни 
прираштај, који је већ годинама присутан. 
 На нивоу општине бележи се  пад броја становника са 21.125 (по попису 1991. год.) на 
18.571 (по попису 2002. год.) – без становника на раду/боравку у иностранству. Према подацима 
Комесаријата за избегла и расељена лица пописом 2000. год., који је спроведен од стране 
UNHCR-а, на територији општине Сокобања, регистровано је 393 избеглих са Косова и 
Метохије. 
 Тако да на територији општине Сокобања живи 18.964 становника, не рачунајући лица на 
привременом раду у иностранству дужем од годину дана, којих по попису 2002. године има 
1.056.  
Детерминанте старосне структуре становништва су висина и тенденција наталитета, 
морталитета, миграционих кретања, чиниоци проузроковани економским и политичким 
ситуацијама.  
Анализа старосне структуре по подацима из  последња два пописа (1991.г. и 2002.г.), указује да 
се учешће најмлађе добне групе од 0 до 3 године живота, у укупном становништву смањило са 
2,8% по попису 1991. године на 2,2% по попису 2002. године, на општинском нивоу, слична је 

ситуација и у самом граду Сокобањи где је смањење ишло са 3,8% на 2,6%. Присуство 
смањења овог дела популације са демографског аспекта није позитивно. Као ни смањење 
процентуалног учешћа наредне две старосне групе у укупном становништву (4-6 и 7-15). 
Становништво добне групе средњошколског образовања од 16 до 24 године бележи пад у 
међупописном периоду 1991.-2002. година са 4,6% на 4,0% од укупног броја становника на 
нивоу општине, док је у граду забележен раст ове добне групе са 5,3% на 5,5%. Као и узраст од 
20 до 24 године чији је пораст био нешто виши са 5,2% на 5,5% у укупном становништву 
општине, док је у градском подручју остварен раст са 5,5% на 7,1%.  
Учешће контигента радно способног становништва у укупном становништву  је 49,3% на нивоу 
града, што је позитивно са гледишта перспективног развоја. 
Старосна група од 65 и више година бележи највећи пораст, са 20% на 24,5% у укупном 
становништву на нивоу општине, док у граду са 12,2% на 15,6% чиме се становништво општине 
Сокобање сврстава категорији - стара популација. (По демографским критеријумима када 
учешће ове добне групе у укупном становништву прелази 15% реч је о старој популацији). 

 
Просечна старост становништва општине Сокобања је 45,3 година, при чему је у самом 

граду 40,1 године а у сеоском подручју 49,6 година. 
Иако је незахвално у овом моменту прогнозирати будуће  кретање становништва, од 

пресудног значаја су дугорочне тенденције фертилитета, морталитета и миграционих кретања.  
Млађе добне групе становништва  би  одређеним стимулативним мерама у различитим 
секторима, планским смерницама и решењима и адекватном демографском политиком, могла 
условно рехабилисати у смислу образовања, социјалне заштите, запошљавања, различитим 
субвенцијама и повластицама, са обезбеђењем могућности постизања задовољавајућег 
економског и друштвеног стандарда – и као таква би могла бити носилац позитивних 
демографских токова, односно повећања природног прираштаја становништва. 

У градском подручју Сокобање, пописом 1991. године пописано је 2.844 домаћинства, 
при чему је просечна величина домаћинстава износила 3,0 члана. Пописом 2002. године број 
домаћинстава се увећао у односу на 1991. годину, тако да је поменутим пописом пописано 2.914 
домаћинстава са просечно 2,9 члана по домаћинству, што је мање него предходним пописом 
када је просечна величина била 3,0 члана. 

На територији градског насеља Сокобања од укупно 2.914 домаћинства, 81% су без 
газдинства, а 19% или 563 домаћинства су са газдинством. 
 
1.4.2.6. ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА  

 
Становништва је основни развојни потенцијал, од чије бројности, образовне и 

квалификационе структуре и менталитета зависи укупан развој подручја. Приликом предвиђања 
будућег развитка становништва, неопходно је имати у виду његове дугорочне тенденције у 
прошлости и све чиниоце који су условљавали промене у становништву. 

У теорији демографског развоја и структуралних промена распрострањено је гледиште 
да се промене броја становника и струкрурна обележја плански прате. Те да се на основу тако 
формираних актуелних података континуално планирају насељске потребе и садржаји чији су 
корисници становници конкретног подручја. Овакав став је врло рационалан и практичан, 
обзиром да се пре сваке развојне одлуке, стратешке или оперативне, мора рачунати са 
конзумом који ће користити конкретан предмет инвестирања, висином улагања и очекиваним 
ефектима тог улагања. Управо ово би био поступак за оперативне развојне одлуке у срединама 
које немају смирен демографски развојни ток, већ их карактеришу  негативни демографски 
удари, као што је случај са Сокобањом. Утолико је теже формирати модел дугорочних 
демографских промена који ће објективно и поуздано репрезентоват стање тих токова крајем 
планског хоризонта, имајућои у виду и велики број туриста.  
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 Неопходно је узети у обзир и претпоставке о будућем  економком, социјалном и 
културном развоју од којих ће зависити демографски развој у целини. Оба приступа 
подразумевају добро познавање проблема становништва у области привредног кретања, 
биоолошких и друштвених структура и асоцијацја као и промена у друштву, односно 
повезаности демографског и друштвеног развоја.  

На нивоу општине бележи се  пад броја становника са 21.125 (по попису 1991. год.) на 
18.571 (по попису 2002. год.) – без становника на раду/боравку у иностранству. Према подацима 
Комесаријата за избегла и расељена лица пописом 2000. год., који је спроведен од стране 
UNHCR-а, на територији општине Сокобања, регистровано је 393 избеглих са Косова и 
Метохије. 
 Тако да на територији општине Сокобања живи 18.964 становника, не рачунајући лица на 
привременом раду у иностранству дужем од годину дана, којих по попису 2002. године има 
1.056. 

Постоји већи број теоријских приступа планирању броја становника у дужем временском 
периоду, у овом случају коришћена је метода екстраполације. Извршена је интерполација 
демографских промена у протеклих двадесет година, благо је коригован коефицијент опадања 
и тако добијен планирани број становника на подручју општине Сокобања. 

Тако да се очекује да ће број становника општине Сокобања у наредном периоду 
достићи 22.000 становника, док ће у самом граду живети око 11.000 становника. 

Приликом предвиђања броја становника у будућем периоду узело се у обзир и 
формирање физичких потреба, намене земљишта, капацитета објеката и других потреба 
насеља за део повремених становника, било да су то дневни, недељни или стални мигранти и 
постиоци Крагујевца. 

Тако да је основа за планирање целокупне градске опреме до 2020. године, 22.000 
становника на нивоу општине и 11.000 становника у самом граду. Градска опрема представља 
највећим делом веома скупа и трајна потрошна добра, тако да се преко техничких норматива 
обезбеђују капацитети и структура опреме будуће модерне урбане средине. 
 
 
 
1.4.2.7. ПЛАНИРАНА СТАРОСНА СТРУКТУРА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ ДОБНИМ ГРУПАМА 
 
 Као полазна основа сваког  просторног и урбанистичког плана, како би био што реалнији 
и имао примену, чине промене демографских токова и структуре, као и пројекције тих токова у 
планском периоду. За потребе потпуније анализе и пројекције, неопходна је квалитетна, ажурна 
и систематизована информациона основа, која репрезентује појаве и процесе који су предмет 
посматрања, а везани су за одређену, конкретну, тј. просторно дефинисану целину. 
 У базном стању могу се користити  поуздани, званични статистички подаци, док се 
кретања и токови до планског хоризонта процењују, тачније планирају на основу статистичких 
метода. 
 Када се има у виду сврха демографских пројекција, уобичајено је да се у планирању 
потреба узимају максималне величине. То је оправдано полазиште из разлога што се 
формирају трајна добра високих инвестиционих вредности, или да се намени и сачува простор 
за будућа покољења. 
 
 
 
 
 
 

Функционалне добне групе 

Добне 
групе Година Општина 

Сокобања % Градско 
подручје % 

0-3 2002 406 2,2 220 2,6 
2020 396 1,8 253 2,3 

4-6 2002 438 2,3 234 2,8 
2020 418 1,9 275 2,5 

7-15 2002 1.750 9,4 986 11,7 
2020 1.980 9,0 1.243 11,3 

16-19 2002 749 4,0 460 5,5 
2020 858 3.9 605 5,5 

20-24 2002 1.026 5,5 597 7,1 
2020 1.232 5,6 792 7,2 

25-59 2002 8.346 45,0 4.147 49,3 
2020 9.966 45,3 5.500 50,0 

60-64 2002 1.302 7,0 452 5,4 
2020 1.606 7,3 605 5,5 

65 и 
више 

2002 4.554 24,5 1.311 15,6 
2020 5.544 25,2 1.727 15,7 

Укупно 2002 18.571 100 8.407 100 
2020 22.000 100 11.000 100 

 
На основу пројекција старосне структуре и функционалних добних група, до планског 

хоризонта 2020.године, на подручју општине и града Сокобање, очекује се смањење млађих 
добних група, благи пораст средњошколског, факултетског и радноспособног контигента 
становништва и неминовно повећање старије популације. 

 
 

1.4.2.8. ПЛАНИРАНИ БРОЈ И СТРУКТУРА ДОМАЋИНСТВА 
 
 Према очекиваним променама броја становника на територији Сокобање, градском и 
осталом подручју, треба планирати и сразмерно повећање броја и структуре домаћинстава на 
поменутом подручју. 
 Повећање броја домаћинстава условљено је повећањем броја становника и 
раслојавањем домаћинстава, смањењем просечног броја чланова у домаћинству.  
 
 
 С

окобањ
а 

Број 
домаћинстава 

Просечна величина 
домаћинства 

2002.г. 2020.г. 2002.г. 2020.г. 

2.914 3.793 2,9 2,9 
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Претпоставка је да ће просечан број чланова домаћинстава остати на садашњем нивоу, 
тј. 2,9 члана по домаћинству. У сваком случају број домаћинстава се благо увећава, а уколико 
се интезивирају развојни импулси, за шта реално има основа, због саме атрактивности 
посматраног насеља, може се очекивати и већи број од предходно изнетих. 
 И даље ће бити доминатна двочлана, трочлана и четворочлана домаћинства. 
 
Туризам 
 
У општини је активма специјална балница са пратећим објектима, као и значајан број  хотела, 
одмаралишта, пансиона, вила и смештајних капацитета у кућној радинасти. Највећи смештајни 
капацитет паседује специјална болница са ако 700 кревета. Значајни хотели у граду су Сунце са 
184 пастеље, Здрављак са 502 кревета, Моравица са 200 кревета, Турист са 105 кревета итд. 
Хотелски капацитети сем смештаја су опремљени за пружање потпуних туристичких  услуга 
пасетиоцима, и органтзују различите културне рекреативне садржаје. Рапед горе набројаних 
капацитета у хотелском смештају (око 2000 лежајева ), у општини Сокабања постоји и велики 
брај категорисаних смештајних капацитета у домаћој радинасти (5.0781лежајева) и 
некатегорисаних ( ака 6.000 кревета) смештајних капацитета. 
Процењени регистравани годишњи број ноћења у општини значајно  варира од 350.000-600.000 
ноћења, међутим процена је да се годишње оствари  550.000-800.000 ноћења, обзиром  да је 
још  увек изражена  пајава непријављивања гостију (због избегавања плаћања боравишне 
таксе). 
Основни правци разваја се огледај  у настојањима да се обогати туристичка понуда како би се 
продужила  туристичка сезана у Сокабањи и обезбедила већа искоришћеност смештајних  и 
других капацитета у општини. 
 
 
Туристи и ноћења туриста 
 

 

Туристи Ноћења туриста 
Просечан број ноћења 

туриста 
свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

Сокобања 53402 52481 921 325207 321500 3707 6,1 4,0 
 
Доласци и ноћења туриста  
 

 Укупно Домаћи Страни 
 

XII 
2013 

I-XII 
2013 

индекси 

XII 
2013 

I-XII 
2013 

индекси индекси 

Сокобања 
XII 
2013 
XII 
2012 

I-XII 
2013 
I-XII 
2012 

XII 
2013 
XII 
2012 

I-XII 
2013 
I-XII 
2012 

XII 
2013 

I-XII 
2013 

XII 
2013 
XII 
2012 

I-XII 
2013 
I-XII 
2012 

 1977 50629  198,1    103,0   1403 49041  150,7    101,3   574 1588  856,7   205,7  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.9. 

ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

Циљ будућих демографских кретања у Сокобањи односи се на успоравање негативних 
трендова у природном кретању укупног броја становника и спречавање даљег погоршања 
виталних карактеристика популације, као и на стварање услова за повећање степена 
запослености у насељу, зашта има и реалне основе имајући у виду природне карактеристике 
самог насеља. 

 оживљавање природног прираштаја и регенерација становништва 
 обучавање и виши ниво образовања – усклађивање образовања са актуелним 

потребама бање, модернизовање система образовања, увођење кратких образовних 
семинара, посебно за водеће кадрове, 

 реинтеграција и флексибилност – интеграција дела становништва без посла, 
посредовање у запошљавању младих људи, подршка за превођење сиве економије у 
легалне токове и сл., 

 побољшање услова за "маргиналне" групе, као што су хендикепирани, стари људи, 
недовољно образовани, 

 подршка самозапошљавању  - стварање повољних услова у руралним подручјима за 
самозапошљавање, преорјентацијом и преквалификацијом, 

 стамбена изградња – за младе брачне парове и стручњаке 
 нове инвестиције. 
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1.4.3. УРБОЕКОНОМСКА ОСНОВА РАЗВОЈА 
 
1.4.3.1. ОПШТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

НИВО ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Сет индикатора из ове групе сведочи о степену ангажовања и ефикасности мера које општинска 
управа предузима у процесу подстицања локалног економског развоја. Кључни елемент за 
конструкцију ових индикатора представља Народни доходак (НД), као једини званично 
расположиви упоредиви статистички показатељ формиране новостворене вредности на 
локалном нивоу у току године. Посматрано у односу на бруто домаћи производ, НД се разликује 
за ниво остварене вредности у сектору нематеријалних услуга и процењену вредност 
амортизације. Обрачун НД по општинама заснива се на концепцији материјалне производње, 
уважавајући принцип “чистих делатности”. 
 
 Дијаграм 1.  Учешће општина у националном дохотку округа 
 

 
 
 
 
 
Извор података: РЗС – Општине у Србији из 2003, 2004, 2005. и 2006. године 

Посматрајући удео свих општина у формирању народног дохотка Зајечарског  округа, допринос 
Сокобање оцењује се као сразмеран њеној величини и степену економског развоја. И док према 
површини спада у најмању општину на територији округа, Сокобања својим економским 
потенцијалом доприноси формирању народног дохотка округа у просеку са 14,25%, што се пре 
свега дугује перформансама које остварује у туризму, пољопривреди и развоју приватног 
предузетништва.  
 
 
Остварени ниво националног дохотка по глави становника 
 
 
Табела 1. Национални доходак по глави становника од 2001. до 2005. године 
 

Подручје 2001 2002 2003 2004 2005
Република Србија 57.627 76.349 88.283 118.947 123.473 
Централна Србија 50.585 71.354 83.555 113.864 115.639 
Зajeчарски округ 52.739 52.902 60.164 65.531 69.124 
Сокобања 52.030 60.817 65.064 64.693 66.774 

                  Извор података: РЗС – Општине у Србији из  2002,2003, 2004, 2005. и 2006. године 
 

НСТЈ 2 
БДП 

(мил. РСД) 
 

Индекс 
Учешће 

(%) 
БДП по глави 
становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа 

(РС=100) 

2012 2011 2012/2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 3 348689 3 208620 104.4 100.0 100.0 465 442 100.0 100.0 

Београдски 
регион 1 326 547 1 271691 104.3 39.6 39.6 797 772 171.4 174.6 

Регион 
Војводине 917 636 859 808 106.7 27.4 26.8 477 442 102.6 100.0 

Регион Шумадије 
и Западне Србије 635 037 610 143 104.1 19.0 19.0 315 301 67.6 68.2 

Регион Јужне и 
Источне Србије 469 469 466 979 100.5 14.0 14.6 294 285 63.3 64.4 

Регион Косово и 
Метохија ... ... ... ... … ... ... ... ... 

 
Национални доходак по глави становника од 2011. до 2012. године 
 
 
 
 
 
 

УЧЕШЋЕ ОПШТИНА У НД ОКРУГА
 У 2005. ГОДИНИ

Бољевац
10%

Зајечар 
52%

Књажевац
25%

Сокобања
13%

УЧЕШЋЕ ОПШТИНА У НД ОКРУГА 
У 2004. ГОДИНИ

Бољевац
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25%
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13%

УЧЕШЋЕ ОПШТИНА У НД ОКРУГА
 У 2002. ГОДИНИ
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УЧЕШЋЕ ОПШТИНА У НД ОКРУГА
 У 2003. ГОДИНИ
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Дијаграм 2. Национални доходак по глави становника од 2001. до 2005. Године 
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 Извор података: РЗС –Општине у Србији из 2002,2003, 2004, 2005. и 2006. Године 
 
Дијаграм 2. Национални доходак по глави становника 2011. до 2012. Године 
 
 

 
 
 

 
 
Национални доходак по глави становника добија се стављањем у однос реализоване 
вредности материјалне производње на територији Општине и броја становника Општине 
(процена у односу на званичан податак из последњег пописа и просечног годишњег 
пораста/пада броја становника у периоду између два последња пописа). Овај показатељ је 
директно пропорционалан расту вредности остварене производње и обрнуто пропорционалан 
кретању броја становника. У синтетичком изразу, овај индикатор указује на достигнути ниво 
раста и развоја привреде на територији Општине, односно посматраног подручја. 
-У случају Општине Сокобања, вредност овог индикатора је у периоду од 2001. до 2003. године 
била изнад просечног нивоа док је за период од 2003. до 2005. године била испод просечног 
нивоа који је забележен на територији Зајечарског округа. У односу на остала територијална 
подручја која су обухваћена у овој фази анализе, вредност индикатора НД по глави становника 
је за Сокобању испод нивоа који бележе Република Србија и Централна Србија. Основни 
разлози за тренд који  бележи вредност овог индикатора за Општину Сокобања налазе се у 
факторима утицаја на кретање овог индикатора: природни прираштај становништва, који је за 
сва анализирана подручја у негативној зони, за Општину Сокобања је нижи од просечног 
коефицијента природног прираштаја за ниво Републике. Међутим, далеко већи утицај на 
вредност НД потиче од перформанси укупне економије на територији Општине, а како су оне 
испод нивоа просека за остала анализирана подручја, то је утицало и на висину оствареног НД 
по глави становника, која је у 2005. години представљала 54,1% републичког просека. 
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1.4.3.2.  ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА И ВЛАСНИШТВО 

Ова група индикатора укључује структурне показатеље којима се презентују потенцијалне 
могућности за интензивнији, конкурентнији, динамичнији и ефикаснији технолошки и укупан 
економски развој подручја. Наведени индикатори упућују у ком правцу општинска управа треба 
да реагује како би стимулисала одређене привредне сегменте, односно делатности. Ови 
индикатори презентују праву слику локалне привредне структуре, што даје основу за 
конципирање даљег развоја посматраног подручја. 
 
Национални доходак Сокобање по делатностима у % 
 
Табела 2. Национални доходак по делатностима од 2001. до 2005. године 
 
Делатности 2001 2002 2003 2004 2005 
Индустрија и 
рударство 18.71 13.36 16.05 16.43 19.55 

Пољопривреда 56.30 45.59 50.01 47.09 51.31 
Грађевинарство 2.83 5.52 3.12 1.19 2.36 
Саобраћај и 
везе 5.70 8.98 4.76 6.94 7.05 

Трговина 8.25 18.61 19.28 17.47 9.75 
Угоститељство 
и туризам 5.06 7.22 6.21 10.33 9.11 

Остало 3.14 0.73 0.58 0.55 0.86 
Укупно 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

  
Извор података: РЗС – Општине у Србији из  2002,2003, 2004, 2005. и 2006. године 
Дијаграм 3. Национални доходак по делатностима од 2001. до 2005. године 
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Извор података: РЗС – Општине у Србији из  2002,2003, 2004, 2005. и 2006. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Национални доходак по делатностима 2011. године 
 

Општина Сокобања 2011.г. % 

Број становника 15981  

Број запослених  2263 74,8 
Пољопри- 
вреда, шумарство и 
рибарство 52 2,1 

Прерађивачка индустрија 40 1,3 
Снабдевање електричном енергијом, 
гасом и паром 30 1,0 

Грађевинарство 17 0,6 

Рударство 587 19,4 
Трговина 
на велико и мало и 
поправка моторних 
возила 110 3,6 
Услуге смештаја 
и исхране 192 6,3 

Саобраћај и складиштење 93 3,1 
Финансијске 
делатности и 
делатност осигурања 13 0,4 
Пословање 
некретнинама 0 0,0 
Државна управа и 
Обавезно социјално 
осигурање 98 3,2 

Образовање 224 7,4 

Здравствена и социјална заштита                582  
Остале услужне 
делатности 7 0,2 
Снабдевање 
водом и управљање 
отпадним водама 133 4,4 
Информисање и 
комуникације 13 0,4 
Стручне,научне, 
иновационе и 
техничке делатности 43 1,4 
Административне и помоћне 
Услужне делатности 22 0,7 
Уметност, забава и 
рекреација 10 0,3 
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Привредна структура Општине показује да су доминантне делатности пољопривреда,  туризам, 
прерађивачка индустрија и трговина. Туризам је значајна активност, сходно природним 
карактеристикама и условима за његов развој. Најзаступљенији видови туризма су здравствени, 
сеоски, конгресни и еколошки туризам, док последњих година на значају добија и дечији и 
омладиснки туризам. Удео пољопривредне производње у реализованом НД се временом смањи-
вао (2001. године износио је 56,3%  а 2005. године 51,31%, док је најнижа вредност забележена 
2002.године кад је удео у НД износио 45,59%) у корист веће заступљености прерађивачке 
индустрије (2005. године удео индустрије у НД је износио 19,55%), што се оцењује као позитиван 
тренд, уважавајући већи степен обраде производа, а самим тим и већу вредност производње коју 
прерађивачка индустрија креира. Са друге стране, пољопривредна производња, упркос повољним 
агроеколошким околностима смањује свој удео у формираном НД Општине, пре свега као 
последица депопулације сеоских подручја, застареле технологије производње, уситњених поседа 
који не обезбеђују профитабилан узгој култура и недовољно добре организованости локалних 
пољопривредних произвођача за наступ на тржишту. Од прерађивачких капацитета за обраду 
примарних пољопривредних производа доминира прерада меса и млека, чији производи полако 
стичу своју препознатљиву робну марку на националном тржишту, док је за ширење пласмана на 
инострано тржиште ограничавајући фактор изостанак стандардизације производње. Последњих 
година, све већу заступљеност у креираном НД Општине бележи и делатност трговине (2003. године 
удео трговине у креирању НД је износио 19.28% док је најнижа вредност забележена 2001 године од 
8.25%), чиме привредна структура добија на преко потребној диверзификацији.  
 
 Национални доходак Сокобање по облицима својине у % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела3. Својинска структура националног доходка  од 2001. до 2005. године 
 
Извор података: РЗС – Општине у Србији из  2002,2003, 2004, 2005. и 2006. Године 
 
 
У складу са општим трендом раста приватне својине, као резултат спровођења процеса 
приватизације, али и подстицања развоја сектора малих и средњих предузећа и ширења 
предузетничких активности, Општину Сокобања карактерише доминација приватног сектора у 
локалној привредној структури. Степен приватизованости је у досадашњем току одвијања 
процеса приватизације висок, с обзиром да је процес приватизације предузећа при крају. Поред 
тога, развој мале приватне привреде показао се као виталан сегмент локалне економије који је 
пружио економску алтернативу посматраном подручју у периоду нестабилних услова 
привређивања на националном нивоу. Доминантне активности око којих се мала привреда на 
локалном нивоу сконцентрисала је туризам и производња пољопривредних производа. О  значају 
приватног сектора за економски  развој Општине Сокобања сведоче и подаци о сталном порасту 

удела НД који се формира у приватној својини – последњи расположиви податак за 2005. годину 
показује да то учешће достиже 72,22%. Удео друштвене, задружне и мешовите својине у 
креирању НД се знаћајно смањио (2001.године удео ових облика својине је износио 4,69%, 0,14%, 
1,36%  а 2005. године 4,18%, 0,27%, 3,68%) док се удео државне својине повећао са 2,5% колико 
је износио 2001. године на 19,64% у 2005. години.   
 
Дијаграм 4. Својинска структура националног доходка  од 2001. до 2005. године 
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Извор података: РЗС – Општине у Србији из  2002,2003, 2004, 2005. и 2006. године 
 
1.4.3.3. НИВО ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАСТА И ПОКАЗАТЕЉИ ЕКОНОМСКЕ 
АКТИВНОСТИ СТАНОВНИШТВА И НИВОА ПРИВРЕДНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

БДП (бруто домаћи производ), БДП по становнику и њихове годишње 
стопе раста 
 
-Tоком последњих неколико година у статистичком систему су упоредо заступљена  два начина 
обрачуна макроекономских агрегата: први, по обухвату ужи, теоријски се ослања на концепт 
материјалне производње, а други, шири(који је прихваћен као међународни стандард) и 
ослања се на систем националних рачуна. У вези с тим, два основна макроекономска агрегата 
којима се мери економска активност земље јесу друштвени производ (материјални концепт), 
односно бруто домаћи производ (систем националних рачуна). Друштвени производ обухвата 
само материјалну производњу и услуге повезане са материјалном производњом, док 
бруто домаћи производ (који није исто што и бруто друштвени производ), поред 
наведеног, обухвата и нематеријалне услуге – тј. услуге у финансијском сектору, услуге 
здравства, образовања, државних органа и институција, итд. 
-Републички завод за статистику Србије урадио је ревизију већ објављених резултата обрачуна 
БДП и других макроекономских агрегата за период 1997 – 2005. године   у складу с 
методологијом Система националних рачуна (SNA93) и Европским системом националних 
рачуна (ESA95), и у складу с најновијим међународним стандардима и препорукама, као и 
доследном применом методолошких решења. 

Облици 
својине 2001 2002 2003 2004 2005 

Друштвена 24.69 14.30 8.01 7.79 4.18 
Приватна 71.31 75.74 71.28 69.66 72.22 
Задружна 0.14 0.10 0.07 0.13 0.27 
Мешовита 1.36 6.96 3.97 5.17 3.68 
Државна 2.50 2.90 16.67 17.25 19.64 
Укупно 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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На бази ревидираних података бруто домаћег производа у текућим ценама извршен је нови 
обрачун бруто домаћег производа у сталним ценама са базном 2002. годином. 
 
Табела 4. Остварени БДП по становнику  од 2001. до 2005. године у еврима 
 

Подручје 2001 2002 2003 2004 2005 

   Република Србија 1,757.4 2,241.6 2,407.4 2,642.8 2,836.8 
Централна Србија 1,583.0 2,125.9 2,298.4 2,543.7 2,676.1 
Зajeчарски округ 1,702.2 1,662.7 1,748.2 1,550.0 1,699.8 
Сокобања 1,481.9 1,731.9 1,700.3 1,420.3 1,593.2 

Извор података: РЗС – www.statserb.sr.gov.rs 
 
Дијаграм 5. Остварени БДП по становнику  од 2001. до 2005. године у еврима 
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Извор података: РЗС – www.statserb.sr.gov.rs  
 
Табела 5. Остварени укупан БДП од 2001. до 2005. године у  милионима евра 

Подручје 2001 2002 2003 2004 2005 

   Република Србија 13,186.2 16,811.8 18,008.7 19,723.5 21,107.9 
Централна Србија 8,840.1 11,611.4 12,494.0 13,839.7 14,525.3 
Зajeчарски округ 229.6 228.0 235.3 207.4 224.2 
Сокобања 28.6 32.0 30.9 25.6 28.4 

Извор података: РЗС – www.statserb.sr.gov.rs  
 

Дијаграм 6. Остварени укупан БДП од 2001. до 2005. године у  милионима евра 
 

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

2001 2002 2003 2004 2005

   Република Србија

Централна Србија

Зajeчарски округ

Сокобања

 
 
Извор података: РЗС – www.statserb.sr.gov.rs  
 
 
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД У РСД, USD И EUR 
 

Текуће 
цене, 
укупно, 
мил. РСД 
 

По 
становнику, 
РСД 

Стопе 
реалног 
раста, % 

Укупно, 
мил. USD2) 

По 
становнику, 
USD 

Укупно, 
мил. EUR2) 

По 
становнику, 
EUR 

2008  2661386,7 362082  3,8   47725,8  6493  32678,9 4446
2009  2720083,5 371555  -3,5   40313,6  5507  28951,9 3955
2010  2881891,0 395243  1,0   36991,6  5073  27967,8 3836
2011  3208620,2 442035  1,6   43751,0  6027  31472,4 4336

 20121)  3386169,1 470362  -1,7   38428,1  5338  29932,3 4158
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Бруто домаћи производ и бруто национални доходак 
 

 2009 2010 2011 2012 

БРУТОНАЦИОНАЛНИДОХОДАК – 
укупно, мил. РСД 2677397.7 2817807,0 3136324,0 3260642,9 

БРУТОНАЦИОНАЛНИДОХОДАК – 
укупно, мил. USD 39681,0 36169,0 42765,2 37003,6 

БРУТОНАЦИОНАЛНИДОХОДАК – 
укупно, мил. EUR 28497,6 27345,9 30763,3 28822,7 

 
Табела 6. Годишње стопе раста БДП и БДП по становнику(изражених у сталним    
ценама из 2002. године) од 2002. до 2005. године  
 
обележја 
 
подручја  

БДП по становнику БДП 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
  Република Србија 2,7% 8,7% 6,5% 2,5% 8,4% 6,2% 
Централна Србија 3,2% 9,8% 4,4% 2,9% 9,6% 4,2% 
Зajeчарски округ -0,1% -11.7% 8,8% -1,3% -12,8% 7,0% 
Сокобања -6,4% -16,9% 10% -7,6% -18% 9,8% 

 
Извор података: РЗС – www.statserb.sr.gov.rs 
 
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД ПО РЕГИОНИМА, 2011. г. 
 

  
  

БДП – укупно 
 БДП – постановнику 

  
 умил. РСД  

  
 учешће, %   

  
 ухиљ. РСД  

Индекс 
нивоа,  
РС=100  

 РЕПУБЛИКАСРБИЈА   3208620,2    100,0   442  100,0   
 Београдскирегион    1271690,6    39,6   772  174,6   
 РегионЈужнеиИсточнеСрбије    466978,5    14,6   285  64,4   

 
-У посматраном  периоду  БДП и БДП по становнику општине  Сокобања су забележили пад у 
апсолутном износу од 2002. ( 32 мил.евра и 1732евра ) до 2004. године (28.4 мил.евра и 1593 
евра) да би се тек 2005. године поново успоставио раст ових величина. Максимална вредност БДП 
и БДП по становнику у периоду 2001.-2005. година достигнута је 2002. године. Ова тенденција је 
својствена и за кретање годишњих стопа раста ових величина. Највећи пад годишњих стопа раста 
је забележен 2004. године у односу на 2003. годину и за БДП износи чак -18% а за БДП по 
становнику -16,9%. Позитивне годишње стопе раста су остварене у 2005. години у односу на 2004. 
годину (9,8% за БДП и 10% за БДП по становнику).   
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Инвестиције 
 
У протеклом периоду од 1991. до 1995. године испољава се смањење инвестиционе активности 
на подручју Зајечарског округа и у општини Сокобања. У 2005. години просечне инвестиције на 
једног становника на нивоу округа износе свега 15,3% од републичког просека, док у општини 
Сокобања износе два пута више у односу на округ тј. 35,8% од републичког просека. 
 
Табела 7. Остварене инвестиције на једног становника у динарима (текуће цене) 
 
Године 
 
 
Подручја 

1991 1995 2002 2005 

Република Србија  1265 446 13707 44018 

Зajeчарски округ 619 110 4238 6721 

Сокобања 317 95 6333 15774 
 
Извор података:  РЗС – Општине у Србији из 1992, 1996, 2003. и 2006. године 
 
Табела 8.  Индекс односа остварених инвестиција на једног становника 
 
Године 
 
 
Подручја 

1991 1995 2002 2005 

Република Србија  100,0 100,0 100,0 100,0 
Зajeчарски округ 48.9 24.7 30.9 15.3 
Сокобања 25.1 21.3 46.2 35.8 

 
Извор података:    РЗС – Општине у Србији из1992, 1996, 2003. и 2006. године 
 
 
Показетељ нивоа продуктивности 
 
Привредна продуктивност изражава се преко односа забележене новостворене вредности и 
укупног броја запослених који су учествовали у формирању те вредности. Овај индикатор 
тумачи се као показатељ ефикасности привреде посматраног подручја, или ефикасности 
појединих економских активности предузетих на територији посматраног подручја. 
 
Табела 8.  Продуктивност у општинској привреди, у 000 дин. 
 
Подручје 2004 2005 
Република Србија 293.88 309.89 
Централна Србија 282.95 292.41 
Зajeчарски округ 180.36 202.96 
Сокобања 170.04 217.47 

 

Извор података:  РЗС – Општине у Србији из 2005. и 2006. године 
Дијаграм 7.  Продуктивност у општинској привреди, у 000 дин. 
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Извор података:  РЗС – Општине у Србији из2005. и 2006. године 
 
 
Продуктивност представља однос остварене производње и броја запослених у привреди 
посматраног територијалног подручја. Она је директно пропорционална расту остварене 
производње, а обрнуто пропорционална кретању броја запослених.  
 
Генерално посматрано, продуктивност у Општини Сокобања превазилази просечну 
продуктивност Зајечарског округа. То се тумачи као позитиван сигнал, јер и поред тога што је 
ниво општинског НД у 2005. години опао са 16% колико је износио у 2002. години на 13% у 2005. 
години благом смањену броја запослених на територији Општине из 2004. у 2005. години, 
постојећи број запослених и приватних предузетника је својом продуктивношћу превазишао 
просек округа приближавајући се нивоу продуктивности који карактерише регион Централне 
Србије.   
 
 
1.4.4. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА И ПРОЈЕКЦИЈЕ БДП, БДП ПО СТАНОВНИКУ И 
ИНВЕСТИЦИЈА 

1.4.4.1. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

Да би ублажиле и временом елиминисале досадашње негативне тенденције односно како би се 
оживела економска активност, покренуо привредни развој, активирали значајни потенцијали 
(пољопривредни, туристички, индустријски и др.), изградила неопходна инфраструктура 
(саобраћајна и комунална), побољшали социјални услови живота (образовање, здравство, 
култура и др.) неопходно је да се инвестиције односно улагања на нивоу опшине повећају.  
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Тек на основу интензивне инвестиционе активности може се очекивати и заустављање 
негативних демогравских трендова и започињање обнове популације. 

Завршавањем процеса приватизације очекује се да ће  приватни сектор промовисати 
предузетнички дух -отварање нових радних места кроз мала и средња предузећа, увођење 
нових производа (роба и услуга), маркетишку обраду тржишта, и друге активности које су од 
значаја за подизање степена ефикасности привреде, продуктивности рада и квалитета 
производа. Такође, приватизација ствара услове за директне инвестиције, пренос знања и 
менаџерских вештина, као и за подизање техничко-технолошке опремљености. 

Општина располаже значајним земљишним потенцијалом (од укупне површине која износи 
52.500 ha 57,8% односно 30.357 ha се односи на пољопривредно земљиште) али је потребно 
мерама економске и пореске политике омогућити да се формирају пољопривредни поседи и то 
велики од преко 100 hа, средњи преко 30 hа и мали од 3,5 и више hа. Најсврсисходније су 
укрупњавање парцела, у комплексу, где је могуће инсталирати адекватан систем за 
наводњавање и обезбедити оптималну примену агротехнике. Обнова и ревитализација 
пољопривреде мора се заснивати на оним врстама делатости које ће испунити следеће: 
пласирати производе који су тржишно прихватљиви, брзо ефектуирање планираних 
инвестиција, већу профитабилност, ангажовање већег броја радне снаге као и 
диверсификованији и квалитетнији асортиман производа. 

Последично са ревитализацијом пољопривредне производње створили би се услови за 
потпуније искоришћавање постојећих и додатних капацитета прехрамбене индустрије као и 
запошљавање других, пратећих индустриских грана које раде за потребе пољопривреде 
(машине, резервни делови и сл.). Већа повезаност примарне пољопривредне производње и 
прехрамбене индустрије у оквиру репродукционог ланца производње хране омогућава брз 
развој агрокомплекса који је један од значајнијих носиоца будућег економског развоја општине. 

Подручје општине Сокобања богато је геотермалним изворима који спадају у групу 
најрадиоактивнијих вода у Србији са температурама од 22-46,5 целзијусових степени и 
представљају посебну природну, економску и енергетску вредност општине за даљи развој 
туризма. С обзиром на обиље природних ресурса (извор реке Моравице и њене плаже, 
Врмџанско језеро, водопад Рипаљка , централни градски парк, парк Бањица и Борићи, 
регионални парк Лептерија, Озренске ливаде, Озренска пећина, Сеселачка пећина, планине 
Ртањ, Девица, Буковик итд. ) и антропогених и историјских туристичких вредности (археолошка 
налазишта, средњовековни културно-историјски споменици, спомен чесме и споменице 
савремене историје) туризам као привредна делатност може постати главни носилац односно 
моторна снага будућег економског раста и развоја општине Сокобања што потврђује и Мастер 
план Сокобање као туристичке дестинације који је донет јуна месеца 2007. године.  

 
1.4.4.2. ПРОЈЕКЦИЈЕ БДП И ИНВЕСТИЦИЈА 
 
На пројекцију социо-економског развоја Србије, укупно и по регионима, утиче скуп варијабли 
(променљивих) које у процесу кретања стоје у одређеној међузависности. У варијабле, између 
осталог, спадају: стопа инвестиција, стопа личне и укупне потрошње и капитални коефицијент 
као синтетички израз техничког прогреса и утицаја овог прогреса на продуктивност рада. 
Наведене величине су међусобно зависне, јер промене једне изазивају промене и у другим 
варијаблама. Међу њима кључну улогу играју стопа инвестиција и капитални коефицијент. 
Стопа инвестиција показује удео инвестиција у Бруто Домаћем Производу (БДП), а капитални 
коефицијент изражава однос капитала и производње. 

Стопа инвестиција је индикатор који показује колико конкретно подручје може да издвоји 
средстава за повећање производње, уважавајући и прилив директних страних инвестиција, 
разне дознаке и прилив средстава по другим основама (кредити, зајмови итд.). Имајући у виду 
све догађаје који су се у Србији десили за последњих двадесетак година, стопа инвестиција 
биће, у највећој мери, детерминисана приливом страних инвестиција, које ће у наредних 
неколико година (до 2025. године) имати доминантну улогу у развоју Републике. 
 
Однос капитала и производње или капитални коефицијент, показује колико је јединица 
инвестиција (капитала) потребно за стварање једне нове јединице производње или услуге. 
Отуда је стопа привредног раста функција две наведене варијабле: стопе инвестиција и 
капиталног коефицијента. 
 
Капитални коефицијент је под снажним утицајем информатичке и технолошке револуције, без 
обзира да ли се социо-економски развој одвија у условима константних или растућих 
инвестиција. У анализама се користе просечни и маргинални капитални коефицијент. За 
потребе овог рада опредељење је да се користи просечан капитални коефицијент, између 
осталог и зато што је динамика социо-економских промена до те мере убрзана, да се време 
активирања инвестиција такође убрзано скраћује, односно: 

rY = I/k1 + k0/k1 
где је стопа раста производње (rY) у директној пропорцији са порастом инвестиција (I) у датом 
периоду времена и обрнуто сразмерна временским променама капиталног коефицијента (k). 
 
Између обима и стуруктуре инвестиција и брзине друштвено-економског развоја постоји веома 
тесна корелација. Већи обим инвестиција, као резултат већег њиховог учешћа у БДП-у, 
осигурава већу производњу и већи национални доходак. Већа маса националног доходка 
обезбеђује већу личну и општу потрошњу и повратно утиче на повећање инвестиција. 
 
Опредељивање просечних годишњих стопа БДП и БДП по становнику врши се на основу 
бројних показатеља, а посебно очекиване политичке стабилизације, јачања демократизације 
друштва, отварања према свету и постепеног приближавања Европској Унији и Атланским 
интеграцијама. На западу стопе раста су ниже али оне базирају на високим нивоима достигнутог 
развоја, те су стабилне и довољне за постепено али стално повећање квалитета живота у тим 
земљама.  
Уважавајући природне и створене потенцијале, постављене циљеве и могућности Општине и 
званичне податке Републичког завода за статистику (годишња стоп раста укупног БДП за 2007. 
у односу на 2006. годину износи 7,6%) процењујемо да су реалне следеће просечне годишње 
стопе раста БДП и БДП по становнику уз потребне и могуће инвестиције: 
 

 Први сценарио – 8,2% 
 Други сценарио – 9;6% (оптимистички) 
 

Ниска економска база и заостајање у већини економских показатеља за просеком Србије, 
захтевали би офанзивнију развојну политику Општине, али уважавајући конкретне услове и 
сложености промене привредне структуре и уклапања у домаће, посебно страно пробирљиво 
тржиште, сматрамо да су понуђене стопе раста реалне и могуће. 
 
 
 
 

34



  
  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ПОЛАЗНА ОСНОВА РАЗВОЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И ИНВЕСТИЦИЈЕ – стопа раста 8,2% 
 
Табела 9. Пројекција укупног БДП-а од 2006. до 2020. године у мил. евра 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 25.740 29.845 33.382 37.416 41.752 46.118 50.513 54.953 59.423 63.939 70.644 77.405 84.223 91.097 98.027 
Зајечарски управни округ 314 387 461 537 613 691 770 850 932 1.014 1.098 1.183 1.269 1.356 1.445 
Сокобања 41 50 60 70 81 91 102 113 124 136 147 159 171 183 196 
 
Табела 10. Пројекција БДП-а по становнику  од 2006. до 2025. године у еврима 
  

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 3.354 3.871 4.310 4.809 5.342 5.874 6.405 6.937 7.468 8.000 8.800 9.600 10.400 11.200 12.000 
Зајечарски управни округ 2.186 2.673 3.160 3.646 4.133 4.620 5.107 5.593 6.080 6.567 7.053 7.540 8.027 8.513 9.000 
Сокобања 2.055 2.517 2.979 3.440 3.902 4.364 4.826 5.288 5.749 6.211 6.673 7.135 7.596 8.058 8.520 
 
Табела 11. Пројекција укупних инвестиција за  од 2006. до 2025. године у мил. евра 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 3.861 4.477 5.007 5.612 6.263 9.224 10.103 10.991 11.885 12.788 17.661 19.351 21.056 22.774 24.507 
Зајечарски управни округ 47 58 69 81 92 138 154 170 186 203 274 296 317 339 361 
Сокобања 6 8 9 11 12 18 20 23 25 27 37 40 43 46 49 
 
Табела 12. Пројекција инвестиција по становнику од 2006. до 2025. године у еврима 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 503 581 647 721 801 1.175 1.281 1.387 1.494 1.600 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 
Зајечарски управни округ 328 401 474 547 620 924 1.021 1.119 1.216 1.313 1.763 1.885 2.007 2.128 2.250 
Сокобања 308 378 447 516 585 873 965 1.058 1.150 1.242 1.668 1.784 1.899 2.015 2.130 
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БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД И ИНВЕСТИЦИЈЕ- стопа раста 9.6% 
 
Табела 13. Пројекција укупног БДП-а од 2006. до 2020. године у мил. евра 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 25,740 28,158 30,576 32,994 35,411 39,735 44,059 48,382 52,706 57,030 65,724 74,419 83,114 91,809 100,504 
Зајечарски управни округ 318 447 576 705 834 963 1,092 1,220 1,349 1,478 1,607 1,736 1,865 1,994 2,123 
Сокобања 41 55 70 86 101 117 134 150 167 185 202 220 239 257 276 
 
Табела 14. Пројекција БДП-а по становнику  од 2006. до 2025. године у еврима 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 3,354 3,652 3,948 4,241 4,531 5,061 5,587 6,108 6,624 7,136 8,187 9,230 10,263 11,288 12,303 
Зајечарски управни округ 2,216 3,088 3,945 4,788 5,617 6,433 7,236 8,026 8,804 9,570 10,323 11,065 11,796 12,516 13,225 
Сокобања 2,055 2,767 3,479 4,191 4,902 5,614 6,326 7,038 7,750 8,462 9,174 9,885 10,597 11,309 12,021 
 
Табела 15. Пројекција укупних инвестиција за  од 2006. до 2025. године у мил. евра 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 6,435 7,040 7,644 8,248 8,853 11,126 12,336 13,547 14,758 15,968 19,717 22,326 24,934 27,543 30,151 
Зајечарски управни округ 80 112 144 176 208 270 306 342 378 414 482 521 559 598 637 
Сокобања 10 14 18 21 25 33 37 42 47 52 61 66 72 77 83 
 
Табела 16. Пројекција инвестиција по становнику од 2006. до 2025. године у еврима 
 

Година 
 
 
Подручја 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 839 913 987 1,060 1,133 1,417 1,564 1,710 1,855 1,998 2,456 2,769 3,079 3,386 3,691 
Зајечарски управни округ 554 772 986 1,197 1,404 1,801 2,026 2,247 2,465 2,679 3,097 3,320 3,539 3,755 3,967 
Сокобања 514 692 870 1,048 1,226 1,572 1,771 1,971 2,170 2,369 2,752 2,966 3,179 3,393 3,606 
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Укупан БДП и по становнику у 2006. години у општини Сокобања износио је 41  милион евра 
односно 2.055 евра. На крају планског периода тј. у 2020. години према првом сценарију очекује 
се да ће износити 196 милиона евра односно 8.520 евра по становнику а према другом 
сценарију се очекује да ће износити 276 милиона евра односно 12.020 евра по становнику. Први 
сценарио подразумева да би се укупан БДП повећао за 4,8 пута а БДП по становнику за 4,2 
пута. Према другом сценарију БДП би се повећао за 6,7 пута а БДП по становнику за 5,8 пута.  
 
Да би се оствариле планиране пројекције неопходно је најпре обезбедити пораст инвестиција 
односно њиховог удела у БДП-у да би се касније са стабилизацијом економских и политичких 
токова тај удео могао смањити у корист личне потрошње. 
 

 
Оквирни прорачун улагања у инфраструктуру 
 
У оквиру Плана, предвиђена је реконстукција и изградња саобраћајница, по категоријама:  
 
Регионални пут                           –   11870,00 метара ( реконструкција) 
Локални путеви               -  4060,00 метара   изградња 
Градске саобраћајнице              -  27800,00 метара      
Сабирне саобраћајнице             - 22830,00метара 
 
Према релевантним ценама изградње и реконструкције саобраћајница, висина трошкова била 
би следећа:  
 
Регионални пут                          -  219.542.663,оо динара 
Локални и путеви                       -  119.769.391,оо динара 
Градске саобраћајнице             -1.116.170.000,оо динара  
Сабирне саобраћајнице            -616.410.000,оо динара  
                                   Укупно     2.071.892.054,оо динара 
 
Према овом оквирном прорачуну, узимајући у обзир прописане  дужине и ширине 
саобраћајница, за њихову изградњу потребно је издвојити 2.071.892.054,оо динара. Изградња 
квалитетних саобраћајница је веома битан услов привредног и друштвеног развоја насеља, јер 
подижу квалитет живота и услове привређивања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА У ВИДУ  
ЗАКЉУЧАКА  
 

Развој туризма (уз развој саобраћаја и инфраструктуре) би могао бити примарни покретач и 
основна полуга развоја Сокобање. Терцијарне делатности, и то пре свега трговина, могу бити 
један од покретача. Тек са подизањем стопе раста друштвеног дохотка створиће се услови за 
развој друштвене инфраструктуре у будућим насељским центрима. Развој туризма и његових 
капацитета (спортско-рекреативних простора, смештајних капацитета...) би требало планирати и 
програмирати за функционисање и коришћење током читаве године, уз специфичности саме 
активности, како би она заиста могла да буде покретач развоја, али и да на одржив начин 
формира економију Сокобање. 
 
 
Улагање у развој зоне уз речне токове са  регионалним центром спортског лова и риболова и 
специјализованих угоститељских и рехабилитационих центара може представљати значајан 
продукциони бенефит за цео град. 
Подручје обухваћено планом обилује провршинама које се могу претворити у нове слободне, 
односно отворене просторе који се могу користити у сврху спорта, рекреације, туризма, али и 
као простори културних дешавања, манифестација на отвореном, затим простори за 
организовање сајмова, вашара, излета, односно површине које могу унапредити простор кроз 
рекултивацију деградираних површина шумама. 
На основу природних и створених вредности Сокобање поседује потенцијале за развој 
рекреације и спорта који до сада нису били активирани а које је у будуће потребно активирати у 
функцији квалитета живота локалног становништва. 
Природни положај Сокобање са изграђеним спортским објектима, спортском халом и 
угоститељским објектима идеално су место за организовање припрема спортиста у свим 
спортовима почев од фудбала, рукомета, одбојке, стоног тениса и других такмичарских 
спортова до лова и риболова, мотонаутике и веслања. На овом послу предузимане су одређене 
успешне активности а и предузимаће се нормално, сагласно могућностима привреде Сокобање 
и окружења. 
Концепција развоја јавних служби условљена је следећом релацијом: карактеристике 
становништва - просторна целина - демографски трендови. Стога се узимају у обзир опште и 
посебне демографске карактеристике како би се на адекватан начин процениле актуелне 
потребе у домену јавних служби.  
Развојни карактер стамбене структуре треба најпре да се огледа у реконструкцији и унапређењу 
како постојећих стамбених структура, тако и њихове насељске опреме, са циљем обезбеђења 
што адекватнијих услова становања и рада у оквиру насеља. 
Превиђена су два прстена кога чине градске саобраћајнице са државним путем II реда, као и 
три унутар градска прстена кога чине градске саобраћајнице, као и више радијалних праваца 
које ће чинити сабирне саобраћајнице. 
Ови прстени кога чине градске саобраћајнице, спречиће појаву јаких транзитних токова на 
градској мрежи, смањиће количине и дужине кретања теретних возила на градској мрежи и 
омогућиће несметано ширење градског подручја. 
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2. КОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ ПЛАНА   
 

2.1. Концепција плана 
 

Концепција за План генералне регулације Сокобање заснована је на евидентираним  
потенцијалима, ограничењима и дефинисаним циљевима развоја. 
 
Имајући у виду наведене предности и недостатке, концепција Плана ослања се на максимално 
активирање постојећих потенцијала уз ограничену и просторно заокружену изградњу, а такође и 
на искоришћавање природних погодности. Уз осмишљену и економски оправдану изградњу која 
поштује природне ресурсе, могуће је превазићи наведена ограничења и постићи 
задовољавајућу саобраћајну и инфраструктурну опремљеност и укључити подручје Сокобање у 
спротско-рекреативне и туристичке капацитете.  
 

Дефинисани циљеви развоја одређују правце и приоритете развоја и они су у потпуности 
обликовали предложену концепцију. Редослед излагања циљева је хијерархијски и уједно 
представља листу приоритета. Стога је затечени шумски масив представљао полазиште при 
одређивању зона које су изузете из изградње, уз могућност ограниченог коришћења за 
рекреацију. Централна зона плана представља тежиште подручја кроз развој централних 
садржаја, јавних функција, становања као и рекреације и спорта намењеног свим очекиваним 
корисницима, уз посебно издвојене смештајне капацитете. Целине са туристичко-хотелском 
наменом, као и комерцијално-услужне зоне лоциране су тако да су доступне преко 
новопланираних локалних саобраћајница и делом директно са регионалног пута.  
 
 

2.2. Циљеви плана 
 

Глобални циљеви 
 
 већи степен функционалне повезаности града Сокобање са непосредним окружењем; 
 развој града у правцу формирања туристичког центра;  
 унапређење еколошких квалитета урбане средине и непосредног окружења; 
 очување  ресурса; 
 неговање идентитета и специфичности које град поседује; 
 развој терцијалног сектора, у циљу повећавања степена урбанитета подручја; 
 развијање техничко-технолошких мрежа и саобраћајне инфраструктуре; 
 одрживи социјални развој по мери локалне заједнице. 

 
 
Посебни циљеви  
 
-проистекли из примарног – умрежавања  градова и насеља  

 
 равномерни развој региона и регионалних вeза; 
 симултано стварање мрежа у којима се повезују урбана и рурална подручја региона и 

омогућава њихово функционисање и афирмисање као јединствене целине; 
 формирање ефикаснијих производних мрежа заснованих на употреби нових технологија, 

механизама тржишта и поштовања европских еколошких препорука и ограничења. 
 

-проистекли из примарног - развој града у правцу формирања туристичког центра  
 
 афирмисање културних потенцијала као тачака регионалне препознатљивости и 

изузетности, а у циљу проширења туристичке понуде; 
 предвидети објекте за смештај – хотел, мотел, апартмани у домаћој радиности; 
 развој пратећих садржаја и активности, у циљу употпуњавања туристичке понуде. 
 
-проистекли из примарног - унапређење еколошких квалитета урбане средине и 
непосредног окружења 
 
 унапређење квалитета ваздуха и воде; 
  очување ресурса,  
 заштита и унапређење минералних вода 
 уређење  водотока 
 обезбеђивање континуитета у функционалном и просторном повезивању отворених 

простора; 
 обезбеђивање што богатије понуде различитих рекреативних и других садржаја на 

отвореним просторима; 
 обезбеђивање приступачности предвиђеним садржајима на пешачким дистанцама. 
 
-проистекли из примарног - неговање идентитета и специфичности које град поседује 
су: 

 
 успостављање и допуна мреже елемената који чине идентитет града и његове околине; 
 јачање степена атрактивности појединих амбијената и природних ресурса; 
 формирање одрживих програма обнове амбијенталних целина; 
 поштовање морфолошких карактеристика као полазни оквир, у коме се организују и 

уклапају изграђене структуре; 
 увести тргове и пјацете као места окупљања. 
 
-посебни циљеви проистекли из примарног - развој терцијалног сектора 
 
 увођење нових комерцијално-пословних функција; 
 успостављање мреже функција терцијалног сектора ради повећања степена урбанитета 

појединих градских зона; 
 предвиђање нових спортских објеката и простора за спорт и рекреацију; 
 предвиђање нових објеката културе и образовања. 
 
-посебни циљеви проистекли из примарног - развијање техничко-технолошких мрежа 
и саобраћајне инфраструктуре 
 
 на подручју Сокобање развити такав саобраћајни систем, који ће у целини ићи у корак са 

развојем саобраћаја у непосредном окружењу;  
 искористити предности које постоје у погледу развоја интермодалног транспорта 

(речни/друмски/железнички) ; 
 развој саобраћајног система кроз успостављање хармоничног односа коришћења 

земљишта и превозних захтева и капацитета, чиме се на доступан и одрживи начин 
повећава ниво услуге и безбедности саобраћаја; 
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• развој и комплетирање уличне и путне мреже, пре свега рехабилитацијом и 
побољшањем техничко-експлоатационих карактеристика путне и уличне мреже;  

• рехабилитацијом или реконструкцијом санирати мрежу регионалних и локалних путева; 
• унапредити систем приградског превоза; 
• решавати проблем стационирања возила; 
• стварање привлачних и ефикасних стаза и простора за пешаке и бициклисте. 

 
-посебни циљеви проистекли из примарног - одрживи социјални развој по мери 
локалне заједнице 
 
• просторна дистрибуција служби у функцији равноправног остваривања потреба 

гравитирајућег становништва; 
• развој јавних служби у складу са демографским и социјалним специфичностима града; 
• стварање услова за уједначавање квалитета услуга јавних служби; 
• стварање услова за увођење нових организационих и власничких аранжмана у домену 

јавних служби. 
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3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
3.1. ОПИС ГРАНИЦА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊЕ 
 
 
 

Подручје за које се ПГР доноси налази се на територији општине Сокобања и захвата 
површину од 1.117,4 ха.  
 

Опис границе ПГР-а почиње од катастарске парцеле 1175 КО. Сокобања и иде са 
североистока подручја ПГР-а у смеру казаљке на сату. Источна граница од парцеле 1175 иде 
према југу границом парцела 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 967, 966, 965, 958, 957, 956, 
955, 960/1, 866, 867, 867/2, 887, 833, 832, 835, 836, 737/2, 737/3, 770 и 774, пресеца пут, иде 
поред парцела 975, 776, 777/1, 778 и 781, пресеца пут према Николинцу, иде поред парцела 
3657, 3658/2 и 3660, пресеца пут према Књажевцу и наставља на југ поред парцела 3661, 3662, 
3663, 366411, 3664/2, 3664/3, 3664/4, 3665, 3675 и 3799.  

Јужна граница наставља према западу реком Моравицом, иде границама парцела 3750, 
3749, 3433, 3742, 3741, 3740, 3725, 3737, 3724, 3723, 3453, 3451, 3448/2, 3448/1, 3447 и 3469, 
пресеца парцелу 3436, иде реком Моравицом, пресеца парцелу 3408/1, иде путем 3405, 
пресеца парцелу 3403/2, наставља путем за Озрен, пресеца парцелу 3943 и реку Градашницу.  

Западна граница наставља према северу, пресеца парцеле 4017/1, 4017/3 и 3034, иде 
путем 2964 поред 3035 до пута према Реснику, наставља путем до пољског пута 2692, иде 
путем према северу до парцеле 2749, наставља потоком Чучуње до пута према Алексинцу, иде 
путем према западу до пољског пута 2301, иде поред парцела 2303, 2302, 2300, 2296/2, 2295, 
2293, 2292, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287 и 2336, иде реком Моравицом до парцеле 2341.  

Северна граница наставља према истоку поред парцела 2342, 2340 и 2345, пресеца реку 
Моравицу, иде поред парцеле 2010, 2009/1, 2009/2, 2009/3 и 2005/3, иде пољским путем 4694, 
наставља поред парцела 1975/1, 1974, 1973, 1972 и 1969, пресеца пут за Бели Поток, наставља 
поред парцела 1915, 1905/1, 1440, 1441, 1393/2, 1416, 1417, 1415, 1413, 1410, 1408, 1382, 
1378/2, 1379, 1544, 1543, 1565, 1564, 1563, 1567/1, 1562, 1561, 1560, 1315, 1312/1, 1311/2, 1310, 
1612, 1613, 1614, 1193, 1187, 1182, 1178, 1085, 1086, 1087, 1093 и 1176 и долази до почетне 
тачке.  

Све парцеле припадају КО Сокобања.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
 

Простор града Сокобање подељен је на седамнаест целина и подцелина, као и на седам 
реона који су разматрани кроз идентификацију постојећих ресурса и потенцијала као и будућих 
праваца развоја. Разматране су и по три алтернативе развоја за сваку појединачну просторну 
целину односно реон - кварт, које су окарактерисане кроз минималне, оптималне и максималне 
промене са аспекта функционалних и просторно-физичких показатеља. 
     У оквиру Плана генералне регулације Сокобања налазе се следећи планови детаљне 
регулације: ПДР ''Бањица'', ПДР ''Царина'', ПДР ''Блок XXI'', ПДР блок  ''Центар'', ПДР 
''Део блока ПАЛИЛУЛА 1'', ПДР Чука II, ПДР Врело, ПДР ''Подина'', ПДР ''Медник'', ПДР 
''Лептерија''. 
 
     Преостали простор је подељен на следеће целине: 
 
I ЦЕНТАР 
 
Простор има одличну позицију, обухвата центар Сокобање. Простор се пружа дуж улице св. 
Саве и Трг Ослобођења са северне стране, Немањина са западне стране, Озренске и 
Омладинска  са јужне и ул. Бањичка са источне стране.  
 
II.1. и  II.2 ЦАРИНА 
 
Заузима централни и део северног периферног дела Сокобање.  
У неизграђеним деловима треба формирати нову уличну матрицу: нивелација тротоара, 
активирање пунктова. Новопројектоване саобраћајнице повезују постојеће сабирне са 
новоформираним блоковима. Нова улична матрица, на појединим правцима , може да прати 
постојећу мрежу земљаних путева.  
Ова целина ограничена је новопланираним саобраћајницама 63 – 63,59 – 59, 21 – 21, 53 - 53 са 
северне стране, 65 – 65 са западне стране, саобраћајницом 71 – 71 са југа и 
Слеменском,Буковичком,ул. Љ. Дидића са источне стране. 
 
III. ЧАИР 
 
Представља простор између центра насеља и  ванградске средине. 
Овај  простор  ограничен је новопланираном саобраћајницом 89 – 89, са северне стране, 
Ртањском улицом са западне стране, ул. А. Маркишића са југа, саобраћајницом 80 – 80 и ул. М. 
Живковића са источне стране. 
 
IV. ПАЛИЛУЛА 
 
Палилула се налази у централном делу Сокобање  и оивичена је следећим саобраћајницама 
:ул. А. Маркишића са југа, ул. М. Живковића и ул. 27. марта са северне стране, ул.Немањина, 
Омладинска и Војводе Мишића са источне стране, ул. Спортска и Б. Миљковића са јужне стране 
и новопланирана саобраћајница  125 – 125 са западне стране. 
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V. ЛЕПТЕРИЈА 
 
Ова просторна целина налази се у јужном делу Сокобање, између ПДР Врело и ПДР 
Лептерија.Њене границе представљју Озренска и Сокоградска улица. 
  
VI. ПРЕВАЛАЦ 
 
Превалац се наслања на и ПДР Лептерија и налази се у јужном делу Сокобање.Са северне 
стране ограничена је ул. Св. Саве, Рудничком и новопланираном саобраћајницом 1 – 1,са 
источне стране саобраћајницом 5б – 5б. 
 
VII. ПОДГРАЂЕ 
 
Подграђе се налази у југозападном делу Сокобање и тангира га пут другог реда Р 120 који води 
за Бољевац. 
 
VIII. СРЕДЊЕ БРДО 
 
Средње брдо налази се у северозападном делу Сокобање. Кроз средиште ове целине пролази 
Заобилазница,тј. пут  ка Књажевцу. 
 
IX.1. ДЕБЕЛИ ЛУГ и  IX.2. ДЕБЕЛИ ЛУГ 
 
Ове две целине се налазе у северном делу Сокбање. Са јужне стране тангира их пут другог 
реда Р 121 који води за Алексинц. 
 
X. КРШИНА 
 
Кршина се налазе у северном делу Сокбање.И кроз ову целину пролази Заобиланица и то 
северним делом.У јужном делу који је ближи центру планиране су нове саобраћајнице како би 
се остварила што боља веза центра и периферије. 
 
XI. ПОДИНА 
 
Подина се налази у југозападном делу Сокобање, смештена између простора који је обухваћен  
ПДР Подина  и ПДР Чука II. 
 
XII. МЕДНИК 
 
Ова целина налази се у западном перфиерном делу Сокобање коју са северне стране тангира 
пут другог реда Р 121 који води за Алексинц. 
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА 
 
4.1.1. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
 
Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења 
простора у оквиру одређене функције. 
 
Од понуђене три намене може се изабрати једна намена, за одређени простор, за коју се 
примењују параметри дати у Правилима грађења за ту намену. 
 
Веома је важно напоменути да је избор садржаја и активности које се комбинују и могу 
коегзистирати у простору вршен на основу три критеријума компатибилности, 
комплементарности и неопходности коегзистенције функција у одређеном простору. 
 
Прва два критеријума опредељују врсту активности тј. одређен пакет активности које се 
пласирају у простор уз минималне негативне ефекте у имплементацији и будућој 
експлоатацији простора. 
 
По критеријуму комплементарности и компатибилности дефинисане су функције и активности 
које квалитативно оплемењују одвијање одређене активности или се природно јављају уз 
одређене претежне намене као последица концентрације људи, интензитета коришћења 
простора... 
 
Адекватно управљање простором и препознавање различитих интереса од стране локалне 
урбанистичке и планерске службе је неопходно у циљу реализације овог плана на начин 
омогућавања полифункционалне насељске средине у којој се остварују различити интереси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено законом и планским документом као 
грађевинско, које је предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката, као и 
земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом и земљиште које служи за 
редовну употребу тих објеката. 
Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на 
начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. 
Грађевинско земљиште може бити у свим облицима својине. 
Грађевинско земљиште је у промету. 
Право својине на грађевинском земљишту у јавној својини има Република Србија, 
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе. 
Грађевинско земљиште у јавној својини је у промету, под условима прописаним Законом о 
планирању и изградњи (''Службени Гласник РС'' бр. 72/0 , 81/09,64/10 и 24/11) и другим 
законом. 
Грађевинско земљиште може бити: 
 1) градско грађевинско земљиште; 
 2) грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта. 
Планским документом којим се одређује градско грађевинско земљиште не мења се облик 
својине на земљишту које се одређује као градско грађевинско земљиште. 
Планским документом којим се одређује грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта не мења се облик својине на том земљишту. 
 
 
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено. 
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти у складу са 
законом, намењени за трајну употребу. 
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме 
су изграђени објекти супротно закону и земљиште на коме су изграђени само објекти 
привременог карактера. 
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је комунално опремљено за грађење, у 
складу са важећим планским документом (изграђен приступни пут, електромрежа, 
обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други посебни услови). 
 
Целокупан простор дефинисан је као простор у оквиру грађевинског подручја, одређено 
овим планским документом, а представља неизграђени део подручја планиран за заштиту, 
уређење и изградњу објеката; у оквиру кога је извршена подела на површине за јавне и 
остале намене и карактеристичне просторне целине. Унутар свих просторних целина 
дефинисане су могућности или ограничења изградње. Концепцијом планског решења 
предвиђено је повећање површина под грађевинским земљиштем како би се на 
одговарајући начин третирао значајан природни и економски ресурс. Оваквом променом 
постиже се промена вредности земљишта које даље омогућује развој инфраструктурних 
система и система јавних површина, као и рационално коришћење и економски ефикасна 
алокација. Вредност земљишта директно зависи од просторне дистрибуције активности и 
намена.  
Предметно подручје има велике потеницијале за активирање и формирање атрактивне 
туристичке зоне. Неизграђеност комплетног простора, и адекватне природно-морфолошке 
карактеристике терена пружају идеалне услове за изградњу и развој бањског туризма, као 
и спортско-рекреативних активности. Просторне целине могу се активирати и развити кроз 
више међусобно компатибилних активности и функција, задовољавајући потребе 
повремених и пролазних корисника са подручја  ширег окружења.  
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4.1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 
Према законској дефиницији, ''намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен 
планским документом''. 
 
Планом обухваћена територија у границама грађевинског подручја планирана је за: 
 Јавне службе 
 Спорт и рекреација 
 Зелене површине 
 Комуналне делатности 
 Саобраћајне површине 
 Инфраструктурне системе и површине 
 Становање  
 Туристичке делатности 
 Производња 
 Централне функције 
 Пословне делатности 

 
 
Површине јавне намене 
 
Земљиште које је планирано за уређење површина јавне намене и изградњу јавних објеката, 
је оно земљиште које је важећим планским документом одређено за ту намену, у складу са 
одредбама Закона. 
 
Планом се  одређује начин коришћења, односно намена земљишта. Појам површина јавне 
намене не дефинише аутоматски и својински статус. Површине јавне намене обухватају 
просторе и објекте у јавној употреби, а својински статус грађевинског земљишта као јавног 
мора се утврђивати кроз процедуре утврђивања јавног интереса и у складу са посебним 
законом. 
 
Површине јавне намене у плану обухватају: 
 Становање у функцији туризма 
 Спорт и рекреација 
 Зелене површине 
 Јавне службе 
 Комуналне делатности 
 Саобраћајне површине, и 
 Инфраструктурне системе и површине. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Површине осталих намена 
 
У оквиру површина осталих намена земљиште се користи за: 
 Становање 
 Туристичке делатности 
 Производња 
 Централне функције 
 Пословне делатности 

 
 
4.1.4. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА 

 
Основни циљ начина организације насеља јесте омогућавање полифункционалне 
насељске структуре, тј. међусобног умрежавања различитих нискоконфликтних активности 
како би се створио оквир за реализацију интереса различитих учесника  у насељском 
животу.  
 
Организација садржаја на територији предметне зоне вршена је по принципу 
комплементарних, и компатибилиних активности у оквиру основне четири одсносно пет 
урбаних функција. Основну организацију насеља чини пет урбаних функција: становање,  
продукција, централне функције, туризам и спорт и рекреација.  
 
 
.     
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   NAMENA    POSTOJEЋE    
  PROSTORA   POVRШINE   
    Ha % 

       

1.1. Namena prostora za површине под 

      javnим наменама 
1 Obrazovaњe 1,61 0,14 

2 Zdravstvena zaшtita 7,44 0,63 

3 Kultura i informisaњe 1,45 0,12 

4 Uprava i administracija 2,22 0,19 

5 Sport i rekreacija 10,53 0,90 

6 Zelene povrшine 37,58 3,20 

7 Otvoreni prostori 0,30 0,03 

8 Komunalni povrшine i obj. 6,10 0,52 

9 Industrija 2,77 0,24 

10 Saobraћajni  objekti i pov. 57,92 4,93 

11 Vodotokovi 11,99 1,02 

12 Nasipi 0,00 0,00 

1.2. Namena prostora za 

    
  komercijalne i 

  ostale potrebe 

1 Stanovaњe 237,96 20,27 

2 Privreђivaњe 25,46 2,17 

3 Usluge 16,61 1,42 

4 Neizgraђene povrшine 44,98 3,83 

5 Posebna namena 0,27 0,02 

2.1. Шumsko zemљiшte     

1 

Шume i zaшtitno 

48,88 4,68 

zelenilo na prostorima 

nepogodnim za izgradњu 

3.1. Poљoprivredno zemљiшte     
1 Obradivo poљopriv.zemљ. 603,71 55,69 

2 Neplodno zemљiшte(moчvarno) 0,00 0,00 

  Podruчje plana 1117,78 100,00 
 
 
 

 
 

НАМЕНА  ПРОСТОРА 

ПЛАНИРАНЕ  ПОВРШИНЕ 

ha % 
        

1.1 
Намена простора за површине под јавним 
наменама 232.38 20.05 

1 Образовање 

12.29 1.06 2 Управа и администрација 

3 Здравствена заштита 7.71 0.67 

5 Спорт и рекреација 6.38 0.55 

6 Зелене површине 40.83 3.52 

8 Комуналне површине и објекти 13.65 1.18 

10 Саобраћајне површине и објекти 133.58 11.53 

11 Водотокови 17.94 1.55 

1.2 
Намена простора за комерцијалне                       и 
остале потребе 688.25 59.39 

  Становање 618.74 53.39 

  * Породично 193.45 16.69 

  * Вишепородично 1.18 0.10 

  * Мешовити блок 15.97 1.38 

  * Ексклузивно 58.5 5.05 

  * Породични пансиони 8.4 0.72 

  * Викенд становање 14.9 1.29 

  * Приградско становање 299.24 25.82 

  * Етно/еко-реконструкција воденица 5.87 0.51 

  * Ауто - камп 0.39 0.03 

  * Становање у ф-ји туризма - хотели 20.84 1.80 

  Туристичке делатности 11.07 0.955174943 

  Производња 57.07 20.31 

    Пословне делатности 0.9 0.08 

  Посебна намена 0.47 0.04 

2.1 Шумско земљиште 7.36 0.64 

  ** Површине под ПДР-овима 230.96 19.93 

    Укупно 1158.95 100 
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4.2. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
4.2. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
4.2.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
ПРОСТОРНО САОБРАЋАЈНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Општина и град Сокобања имају изузетно повољан развојни и релативно добар 
саобраћајногеографски положај на простору Србије.Сокобања је повезана преко државног 
пута другог реда бр.133 (бивши ДП II реда 121)Књажевац-Алексинац и општинског пута 
(бившег ДП II реда 120) Бољевац- Г.Топоница садржавним путем IA реда бр. 1 - Београд-Ниш 
(бивши аутопут Е-75), а преко њега са свим градовима у Републици Србији и даље са 
читавом Европом. 
 

 
           Слика 1.  Магистрални и регионални путеви  (државни путеви) у окружењу 
 
 
Основу путне мреже чине ова два пута, односно државни пут другог реда бр 133 (бивши ДП II 
реда 121) и општински пут Бољевац- Топоница (бивши ДП II реда 120). 
Мрежа локалних путева на подручју општине Сокобања има саобраћајну функцију 
секундарног значаја. То су огранци државних путева до сеоских насеља и њихова улога је 
везање са унутрашњим подручјем општине. 

 
 
                            Слика 2. Саобраћајно оптерећење путева у 2008 години      
 
 
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 
 
4.2.1.1. Постојеће стање 
 
На основу визуелног изгледа град Сокобања има прилично хаотичну мрежу саобраћајница, 
која на појединим местима делује као да је недовршена, са тежњом за ширење, коридорски 
у правцу државних путних праваца. Постојећи развојни модел мреже може се оценити као 
неповољан за развој и уређење у циљу компактности и доступности градских функција са 
оптималним кретањима градом (одржив саобраћајни модел). Саобраћајна матрица 
насељеног места Сокобања је формирана од наслеђене уличне мреже вароши, те је на 
појединим деловима отежан саобраћај, а у неким зонама саобраћајнице нису усклађене са 
комуналном и енергетском инфраструктуром; регулационе ширине појединих 
саобраћајница су мање од дозољених, а на неким приступним улицама су укинути 
тротоари, па је током реализације тих улица још више отежано усклађивање саобраћајне 
са другом инфраструктуром. Кроз насељено место Сокобања пролази државни пут II реда 
бр. 133 Књажевац- Алексинац (бивши ДП II реда 121) и општински пут Бољевац- 
Г.Топоница (бивши ДП II реда 120). 
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Планом су обухваћене деонице од око 5.00 км. Трасе ДП II реда и општинских путева повезују 
целокупно подручје, а преко везе ових путева са државним путем IA реда бр. 1 Београд-Ниш 
се остварују саобраћајне везе на националном и међународном нивоу. 
Постојећи развојни модел мреже може се оценити као неповољан за развој и уређење у циљу 
компактности и доступности градских функција са оптималним кретањима градом (одржив 
саобраћајни модел). 
Основну примарну мрежу путних саобраћајница чине трасе јавних путева са конфорним 
профилом, нарочито државни и општински путеви, док секундарну мрежу чине улице са 
неповезаном регулацијом, нарочито делови града настали нелегалном изградњом. Државни 
пут другог реда бр. 133 (бивши ДП II реда 121) има неповољан положај у односу на град и 
своју функцију. Овај пут представља ограничење у развоју, јер својом трасом пролази 
грађевинским подручјем, практично централним делом. 
Градска улична мрежа није грађена за кретање пешака осим у централној градској зони. У 
граду недостају паркинг површине, а посебно у најоптерећенијој централној градској зони. 
Мрежа најзначајнијих путева условила је и основне токове путника и робе у транзитном и 
локалном саобраћају. Дневне миграције путника и токови роба се на саобраћајној мрежи 
Сокобање јављају на четири главна улазно-излазна правца: 
 

 са севера општинским путем (бившим ДП II реда Р120) Бољевац- Г.Топоница, преко 
кога се остварује веза са Бољевцем, који се даље везује за државни пут IБ реда бр. 24 
Зајечар-Параћин (бивши Е -761); 

 са истока, државним путем II реда бр. 133 Књажевац-Алексинац (бившим ДП II реда 
121), преко кога се остварује веза са Књажевцем, који се даље везује за државни пут 
IБ реда бр. 14 Зајечар-Ниш (бивши пут Е-771); 

 са југа, општинским путем Бољевац-Г.Топоница (бившим ДП II реда Р120) преко кога 
се остварује веза са Г. Топоницом, који се даље везује за државни пут IA реда бр. 1 
Београд-Ниш (бивши аутопут Е-75); 

 са запада, државним путем II реда бр. 133- Књажевац-Алексинац (бившим ДП II реда 
121) ,преко кога се остварује веза са Алексинцем, који се даље везује за за државни 
пут IA реда бр.1 - Београд-Ниш (бивши аутопут Е-75); 
 

Улична мрежа у самом насељу Сокобања нема типичну матрицу на целом подручју. У ужем 
градском језгру су блокови различите величине, облика и правца пружања. 
 
У већем степену су реализоване саобраћајнице највишег ранга. И поред тога, приметно је на 
значајном делу тих саобраћајница да је коловоз у лошем стању, а тротоари нису у потпуности 
завршени, док је саобраћајна сигнализација недовољна. 
 
Затим, у великој мери су реализоване саобраћајнице нижег ранга - улице које су заступљене 
у највећој дужини. За овај ранг је приметно да саобраћајна сигнализација потпуно недостаје. 
 
У најмањој мери су реализоване саобраћајнице средњег ранга – општински путеви и 
обилазнице , те је неопходно том рангу саобраћајница убудуће дати приоритет за завршетак 
реализације како би се потпуно ставио у функцију саобраћаја. 
 
Пратећи путни објекти 
 
Од значајнијих пратећих путних објеката, у обухвату плана налазе се: 

 аутобуска станица за градски и међуградски саобраћај. Станица задовољава услове 
капацитета и локације; 

 три бензинске станице на државном путу II реда број 133, на улазу у Сокобању; 

 један од већих проблема у функционисању саобраћајне мреже представља 
недостатак одговарајућих паркинг простора, како за путнички саобраћај у насељима, 
тако и за теретни саобраћај. 

  
4.2.1.2.  Ограничења развоја 
 
 Недовољно конфорна мрежа улица  
 Транзитни саобраћај у правцу  регионалног пута Р121 знатно оптерећује градску 

мрежу, посебно у централној градској зони. 
 Проблем паркирања је изражен, посебно у централној градској зони и недефинисан 

на целом подручју града. 
 Пешачки и бициклистички саобраћај је без навика код становништва и повољних 

физичких структура у улицама, а нарочито изван централне градске зоне. 
 Морфологија терена,  
 Изграђене структуре,  
 Речна корита  

 
4.2.1.3. Циљеви развоја 
 
Приоритетни циљ развоја саобраћајне мреже у обухвату плана је обезбеђивање 
саобраћајних услова за одрживи социо-економски и просторно-функционални развој, кроз: 
 
 побољшање просторне организације саобраћајно-транспортног система; 
 модернизацију путне мрежа између насеља и гравитационог подручја; 
 резервисање и заштиту простора за побољшање елемената локалног саобраћаја 

као основног чиниоца просторне организације насеља; 
 повећање укупне мобилности становника и побољшање укупног нивоа услуга; 

 
4.2.2. ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА У ГРАДОВИМА 
 
Основно саобраћајни приоритети за решавање: 
 
     1.ТРАНЗИТНИ САОБРАЋАЈ 
     2.КРЕТАЊЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА 
     3.ПАРКИРАЊЕ У ЦЕНТРУ  
     4.БРЗА И БЕЗБЕДНА ПРОХОДНОСТ ГЛАВНИМ ГРАДСКИМ 
        САОБРАЋАЈНИЦАМА 
     5.ПОВЕЗАНОСТ ПОЈЕДИНИХ ГРАДСКИХ ЦЕЛИНА СА ЦЕНТРОМ ГРАДА 
     6.ОМОГУЋАВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ ПЕШАЧКОГ И БИЦИКЛИСТИЧКОГ 
        САОБРАЋАЈА 
     7.ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОФИЛА УЛИЧНЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ 
        СВИХ ВИДОВА САОБРАЋАЈА И У ЕКОЛОШКОМ СМИСЛУ 
    8.СИСТЕМСКА ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА И ДЕСТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ У 
        МИРУЈУЋЕМ САОБРАЋАЈУ 
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Терапијске мере за поједине приоритетне активности (ниво стандарда у 
саобраћајном домену наших градова) 
 
 ад1.Све јавне путеве са регионалним ( државне путеве другог реда) значајем изместити из 
грађевинског подручја града (обилазнице) са изградњом потребног броја денивелисаних 
прикључака (петљи) или површинских раскрсница (кружне раскрснице). 
 
ад2.Смањити кретања у центру града, и у најужем центру. Планом техничког регулисања 
саобраћаја на територији општине Сокобање се регулише саобраћај у складу са Законима о 
безбедности саобраћаја ( Сл. гласник РС'' бр. 50/11).  
 
Ад3.Све главне градске саобраћајнице у функцији јавних саобраћајница, морају првенствено 
бити у функцији кретања те треба забранити паркирање и друге врсте ометања кад је у 
питању коловоз и пешачка стаза. 
 
Ад4. Поједине функционалне градске целине треба да су повезане са центром брзом 
градском саобраћајницом, а међусобне комуникације између градских целина обезбедити 
саобраћајницама, (градски прстенови). 
 
Ад5. У граду треба у потпуности рехабилитовати пешачки саобраћај и где је то оправдано и 
бициклистички саобраћај. Само изузетно у профилу улице може бити коловоз у истој функцији 
кретања (аутомобил, пешак), и то код улица мање ширине појаса регулације од 5.5м. По 
правилу пешачки саобраћај мора бити денивелисано одвојен од коловоза саобраћајнице (мин 
за висину ивичњака). Центар града треба доминантно подредити кретањима пешачког 
саобраћаја. У граду обавезно треба издвојити пешачке зоне које треба посебно заштитити од 
моторног саобраћаја (зоне одмора, рекреације, пешачке зоне за пословну функцију и 
трговину, пешачке зоне за кретања стан-посао и дуге потребе у кретању градом). 
 
 
Ад6. Уз оцену да су профили уличних мрежа запуштени, неопходна је реконструкција у циљу 
остваривања саобраћајног профила који је могућ. Пробијање нових улица у градском ткиву и 
рушење кућа изузетне су интервенције. Изградња обилазнице, модерног асфалтног коловоза 
у свим улицама, изградња пешачких стаза, зелених површина, паркиралишта, аутобуских 
окретница, паркинга за теретне атомобиле, гаражне објекте, семафоризација, вертикална и 
хоризонтална сигнализација су приоритетне инвестиције у саобраћајну реконструкцију града. 
 
Ад7. Пошто су стручњаци постигли консензус да је градитељство града изгубило битку са 
аутомобилом, ту чињеницу треба објаснити грађанима. Аутомобил мора постати брига и 
његовог власника и он треба платити његово кретање градом, а нарочито његово паркирање 
у централној градској зони. Што се буде рационалније кретао мање ће имати и трошкова. 
Треба путем медија и бесплатних трибина грађанима указати на проблеме и мере којим се 
они могу превазићи да би стање било одрживо.Саобраћајна култура треба добити више 
простора у школству.  
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.  ПЛАНИРАНО СТАЊЕ- МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ 
           ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
4.2.3.1. ТРАНЗИТ 
 
Највећа инвестиција и основни проблем сваког града је изградња обилазница са циљем 
измештања транзитног саобраћаја, посебно из централних градских зона. Овим планом 
превиђа се изградња обилазнице са северне стране помоћу које би се изместио читав 
транзитни саобраћај из самог центра насеља, и на коју би се изместио државни пут II реда 
бр. 133 (бивши ДП II реда121). Такође планира се «Заобилазна саобраћајница» која би 
била веза државног пута II реда бр. 133 (бивши ДП II реда 121) и бившег државног пута II 
реда 120. 
Овај приоритет треба решавати сукцесивно и то: 
Још би требало као краткорочно решење, без већих улагања, са расподелом саобраћаја 
као и до сада с тим што би постојеће улице требало саобраћајно регулисати у функцији 
заштите грађана, са побољшањем вертикалне и хоризонталне сигнализације, 
семафоризацијом, контролисаним паркирањем и другим мерама у домену саобраћајне 
регулативе. 
Овим планом планира се измена правца државног пута II реда бр. 133 (бивши ДП II реда 
121), као што је дато у графичком прилогу и формирање пешачке зоне у самом центру 
града. 
Друга фаза је са нешто већим улагањима, а подразумева изградњу саобраћајница које би 
на већој удаљености повезале целокупни транзитни саобраћај, и у потпуности га 
изместиле из централног градског ткива.  
                                                                            
4.2.3.2. БРЖЕ И РАЦИОНАЛНИЈЕ КРЕТАЊЕ ГРАДОМ 
 
 Поред планираног измештања транзитног саобраћаја из градског подручја, неопходно је 
дефинисати и остале интервенције у постојећој мрежи ради побољшања кретања у 
градској саобраћајној мрежи. Циљ је и смањење кретања аутомобилом. 
Урбано морфолошка матрица града којој је основа коридорско кретање према центру са 
тежњом ка компактном моделу градске саобраћајне мреже оптимално је решено кретање 
од приферије према центру.                                 
 Такође, предложени систем уличне мреже, која у основи има радијално-прстенасти облик, 
значајно је побољшан са радијалним правцима градских саобраћајница и прстеновима и 
полупрстеновима које чине сабирне саобраћајнице које требају да омогуће бољу 
комуникацију приликом изворно-циљних и транзитних кретања, а које не пролазе кроз 
централно подручје. 
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4.2.3.3. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА 
 
Основни услови за категоризацију саобраћајница у мрежи града су њихова улога у кретању и 
могућности веза у циљу обављања транзита, веза са окружењем, континуитет веза центра 
града и осталих зона као и унутрашње кретање између зона и унутар зона и др. 
Уличну мрежу Сокобање чиниће следеће категорије саобраћајница: 
- државни пут II реда 
- општински путеви 
- улице. 
 
Категорисане саобраћајнице у планском периоду имаће следеће дужине: 
- државни пут II реда.......................................................................... 6,07 км 
-општински пут ................................................................................ 23,60 км 
-улице ........................................................................................... 79,17 км 
 
Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг 
саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард. Изградања и 
реконструкција категорисаних саобраћајница реализоваће се према приоритетима у складу са 
значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са средњорочним програмима 
развоја. У првом средњорочном периоду плана потребно је унапредити уличну мрежу кроз 
побољшање управљања саобраћајем и изградњу и реконструкцију приоритетних деоница што 
би уз минимална инвестициона улагања допринело до најрационалнијег искоришћења 
постојећих капацитета. 
У планском периоду улична мрежа треба да омогући измештање транзитних токова изван 
централног подручја града као и да обезбеди унутарградска кретања која ће генерисати 
планирана намена површина. 
Нови кружни ток је планиран на улазу у Сокобању, на укрштању обилазнице и државног пута 
II реда бр. 133 (бивши ДП II реда 121). 
 
4.2.3.4. МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ-ПАРКИНГ ПРОСТОРИ И ИНДИВИДУАЛНЕ ГАРАЖЕ У 
ОКВИРУ ПАРЦЕЛА  
 
Паркирање аутомобила у градовима постаје готово нерешив проблем, а посебно се он 
испољава у укупном саобраћајном амбијенту централне градске зоне. У граду Сокобањи 
мирујући саобраћај је проблем због неповољне ширине уличних профила , због недовољног 
броја изграђених паркинг површина али и недисциплине возача и небриге надлежних 
институција. Посебан проблем је дефицит паркинг места у централној градској зони и 
практично исцрпљене могућности заузимања површина за повећање паркинг места. 
О проблему паркирања и уређењу овог значајног саобраћајног сегмента нема релевантних 
истраживања, али је визуелним прегледом стања јасно да је ова значајна градска функција 
годинама занемаривана. 
Основни је закључак да постоји дебаланс паркинг места у односу на потребе, нарочито 
уређених паркинга, асфалтираних и опремљених са саобраћајном сигнализацијом. Оцена је 
да би у садашњости потребе за паркинзима задовољило око 500 уређених паркинг места у 
широј градској зони. 
Мере које су дефинисане у оквиру краткорочних мера, а које су усмерене на балансирање 
захтева за паркирањем и расположивог броја паркинг места, су у најкраћем: 

 режим паркирања 
 тржиште паркинг места 
 тарифни систем и 
 систем контроле и санкционисања прекршаја у паркирању. 

Кад је будућа изградња града у питању онда се стриктно треба придржавати следећих 
глобалних стандарда и правила: 
 

 Свакој новој стамбеној јединици у колективној изградњи треба изградити једно 
паркинг место по правилу у габариту зграде или парцеле (подземне гараже), 

 Кад је у питању индивидуална стамбена изградња онда се потреба за паркирањем 
обезбеђује унутар парцеле. 

 Кад је у питању остала пословна, производна и друга изградња онда се број паркинг 
места мора осигурати унутар парцела или објеката по важећим стандардима кад је 
централна зона у питању 

 
4.2.3.5. ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ 
 
Једна од важних препорука најновијих Повеља о саобраћају европског предзнака је 
афирмација и веће учешће кретања градом у виду пешачења и вожње бициклом. 
Посебно се пешачење предвиђа у централним градским зонама, али и у правцу: рада и 
становања. 
У граду можемо дефинисати: 

 чисте пешачке улице и тргове, су улице где је дозвољен само пешачки саобраћај 
уз контролисано кретање домицилних возила и достава робе, чиста пешачка зона, је 
зона са мрежом улица и режимом саобраћаја као у претходном типу, 

 централна пешачка зона, је зона у центру града где се саобраћај може одвијати 
алтернативно (ограничено временски за мешовит саобраћај) 

 регулисана пешачка зона, је зона у којој доминира пешачки саобраћај са дозволом 
кретања домицилних возила и возила доставе робе 

  пешачке комуникације (спојне улице, пролази и др), имају улогу повезивања две 
зоне или функцију стан- паркинг, стан-трговина 

 пешачке стазе, све улице које могу имати коловоз са по првилу 
обостраномMпешачком стазу од минимум 1.5м ширине и денивелисану у односу на 
коловоз, минимум 12цм изнад коловоза. 
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4.2.3.6. САОБРАЋАЈНИ ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ И ОБЈЕКТИ 
 
Поред бриге о мрежи саобраћајница у систему укупне ефикасности одвијања саобраћаја у 
граду важни су и саобраћајни објекти односно, пратећи садржаји. То су по правилу: аутобуска 
и железничка станица, бензинске станице, паркинзи за теретна возила, аутобуска стајалишта. 
Овим планом је превиђена и изградња две кружне раскрснице. 
 
У условима  „ЈП Путеви Србије“,од 08.08. 2013. године, број 953-11933/13-1  пише да : 
„Обилазницу на државним путевима треба планирати под  условима: сагладати моryћност 
формирања кружних раскрсница на месту   укрштаја   планираног обилазног пута и државних 
путева.“ 
 Други разлог палнирања овог типа раскрснице, са кружним током на  северној обилазној  
саобраћајници је да ће том трасом пролазити сав транзитни саобраћај  па смо стога сматрали 
да је кружни ток   безбеднији од   „класичне“  раскрснице, јер се смањује број конфликтних 
тачака као и  брзина кретања возила, како на  прилазу раскрсници тако и у самој  раскрсници. 
Сходно условима „ЈП Путеви Србије“ и претходно наведеним разлозима, Планом су  
предвиђена два кружна  тока и то:  
 - први кружни ток је прецвиђен на уласку у Сокобању на укрштању северне 
обилазне саобраћајнице и државног пут II реда број 133; 
 - други кружни ток је предвиђен на укрштању Северне обилазне саобраћајнице   и 
Заобилазна саобраћајница (бивши ДП II реда 121). 
 
 

 Правила за кружне токове 
 
У условима ЈП „Путеви Србије"  које се тичу обилазнице речено је да се сагледа могућност 
формирања кружних раскрсница на месту укрштаја планираног обилазног пута и државних 
путева. Правила за кружне токове биће дата према Правилник о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 
("Службени гласник РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године). 
 
 

 Правила за пркључке на државне путеве 
 
У конкретном случају дозвољва се највише три прикључка на будућу обилазницу не 
укључујући кружне токове на почетку и крају обилазнице. 
Градске улице прикључивати на ова три одобрена места путем сервисних саобраћјница или 
прикупљњем caoбpaћaja у залеђу обилазнице. 

 Уколико постоје или ce планирају поједине зоне са великом фрекфенцијом 
cao6paћaja уз државне путеве првоr или другог реда, планирати даљу разраду 
плановима нижег реда ради ближег дефинисања прикључења тих зона. 

 Код државних путева другог реда не условљавају се прикључци са тракама за 
успорење/убрзање, већ је довољно да буду у режиму улив/излив, осим ако 
постоје посебни захтеви просторних и урбанистичких карактеристика ширег 
окружења. 

 Предвидети проширење државних путева првог и другог реда на законом 
пројектовану ширину у складу са важећим прописима и правилницима из ове 
области. 

 Предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута другог реда на 
7,10 м (6,60 м са издигнугим или упуштеним ивичњацима). 

 Приликом планирања и пројековања саобраћајних прикључака водити рачуна о 
следћем: 

 обезбедити зоне потребне прегледности, 
 ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 6,60 

м(са ивичном траком) 6,00 м(са ивичњаком) и дужине 40,00 м, 
 сагледати евентуалну моryћност за додатном саобраћајном траком за 

лева скретања са предметних државних путева. 
 са даљином прегледности од минимално 120,00 м(у односу на "CTOП" 

линију на саобраћајном прикључку на предметни пут), 
 са коловозном конструкцијом за тежак caoбpaћaj (осовинско 

оптерећење од најмање 11,50 т по осовини), 
 
 

 Правила за планирану обилазницу на државном путу 
 
Планирана обилазница се предвиђа са северне стране насеља како би се би се изместио 
читав транзитни саобраћај из самог центра насеља. Дужина планиране обилазнице  износи 
6,2 км.Оријентациона стационажа почетка обилазнице је  км 55 + 837, а краја  км 60+567. 
 
Обилазницу на државним путевима планирати под условима: 

 сагладати моryћност формирања кружних раскрсница на месту укрштаја 
планираног обилазног пута и државних путева, 

 предвидети резервацију грађевинског земљишта за потребе изградње додатник 
саобраћајних трака за убрзање, успорење и лева скретања у зони прикључака, 

 у делу коридора обилазног пута утврдити инфраструктурне коридоре 
инсталација, који морају бити удаљени минимално 3,00м од крајње тачке 
попречног профила кзграђеног обилазног пута, 

 у делу коридора обилазног пута мора бити решен пешачки, бициклистички, 
јавни градски саобраћај и др. као и на месту конфликта обилазног пута са 
постојећим трасама државних путева првог и другог реда, 

 утврдити перспективне локације поред обилазног пута за изгардњу бензинских 
ставица и објеката за опслуживање возила и путника (хотели, мотели, сервисне 
етанице и сл.). 

 
 

 Правила за градњу бициклистичких и пешачких стаза уз државне   
     путеве 

 
Планирати и пројектовати изградњу бициклистичких и пешачких стаза поред предметног 
пута: 
 

 са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице 
коловоза предметног пута од 1,50 м(ширина банкине предметног пута); 

 са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и 
несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од етране инвалидних – 
хендикепираних особа; 

 са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих или 
пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу; 

 са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и 
пешачког caoбpaћaja и caoбpaћaja возила на предметном пyry, y циљу 
утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је 
потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу 
светлосну сигнaлизацију. 
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 Правила за аутобуска стајалишта уз државне путеве 
 

 Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен 
минимално 20,00 м од почетка односно краја лепеза прикључног пута у 
зони раскрснице. 

 Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и 
гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,50м дужине зауставног 
пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на пуry) за 
рачунску брзину кретања возила од 50,00 km/сат. 

 Насправна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују 
се и граде тако да се гледајуfiи у смеру вожње, прво наилази на 
стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два 
наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора 
износити минимално 30,00м . 

 
 Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да 

се прво аугобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране 
пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајапишта (од 
краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,00 м. 

 Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора 
износити 3,50 м. 

 
 Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора 

износити 30,50 м. 
 Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора 

износити 24,80 м. 
 Дужина ниша аутобуских стајaлишта мора износити 13,00 м за један 

аутобус, односно 26,00 m за два или зглобни аутобус. 
 Попречнн пад коловоза ауrибуских стајалишта мора бити минимум 2% од 

ивице коловоза пута. 
 Коловозна конструкција аутобуских етајaлишта мора бити једнаке 

носивости као и коловозна конструкција предметног пута. 
 

 Правила за инсталације уз државне путеве 
 
Приликом евенryaлних планирања инсталација водити рачуна о следећем: 
 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним 
путевима("Сл. гл. РС", број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и ел., по претходно прпбављеној сагласностн 
управљача јавног пута која садржи саобраћајно- техничке услове. 
 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно 
добро путеви - својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као 
корисник, или је ЈП "Путеви Србије", Београд правни следбеник корисника. 
 
Општи услови за постављање предметинх инсталацнја: 

 предвидети двострано проширење предметиих државних пyтева на 
пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу 
евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскреница, 

 траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута. 

 

Услови за укршrање предметних ннсталацнја са предметним путевима: 
 да се укрштање са путем nредвиди искључиво механичким 

подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној 
заштитној цеви, 

 заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних 
тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица 
реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране, 

 минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од 
најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 
минимално 1,35 м, 

 
 

 минимална дубина предметних инстaлација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање (постојећer или планираног) од коте 
дна канaла до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м 

 
Услови за паралелио вођење предметних инсталација са  предметиим путем: 

 предметне инстaлације морају бити поставље минимално 3,00 м од 
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или 
срољње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза. 

 на местима где није могуће задовољити услове из претходног става 
мора се испројектовати и извести адекватна заштита предметног пута. 
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4.2.3.7. ГЕНЕРАЛНО РЕГУЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 
 
Предложени систем саобраћаја представља надградњу постојеће саобраћајне матрице на 
подручју Плана генералне регулације. Изузимајући трасе планираних саобраћајница у 
генералном систему регулације насеља неће доћи до битних промена. 
 
Генералним регулационим решењем дефинисане су регулационе ширине за: 

 државни пут II реда.......................................профили 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 
 општински путеви ....................профили 1-1, 2-2, 3-3, 3’-3’, 3’’-3’’, 3a-3a, 5’-5’, 6-6, 7- 7, 

                                                                        7’-7’,8-8, 9-9, 13-13, 14-14, 15-15, 15’-15’,  
                                                                        16-16, 17-17, 20-20, 21-21. 

 улице............................................профили 2’’-2’’, 3-3, 3’-3’, 3’’-3’’, 6-6, 7’-7’, 8-8, 8’-8’, 9-9,                             
                                                                        10-10, 11-11, 11’-11’, 12-12, 13-13, 14-14,  
                                                                        15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 19-19, 19’-19’,  
                                                                         20- 20, 21-21, 22-22, 23-23, 24-24, 25-25,  
                                                                        26-26, 27-27, 28-28, 29-29, 30-30, 31-31, 

 тротоари,бициклистичке и пешачке стазе ..........................................................1.0 -2.5м 
 
Горе поменути карактеристични профили саобраћајница су дати у графичком прилогу бр. 2.2., 
Саобраћајно и регулационо решење. 
Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг 
саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард. 
Новопланираним саобраћајницама допуњују се саобраћајне веза у постојећој мрежи 
саобраћајница, повећава саобраћајни капацитет мреже и омогућује приступ новопланираним 
садржајима. 
Планом је предвиђен заштитни појас, са сваке стране јавног пута, и то: 
 
1) за државни пут II реда 10 метара; 
2) за општинске путеви 5 метара. 
 
Прописана ширина заштитног појаса се примењују и у насељу, где изграђена структура то 
дозвољава, што је детаљно дато у у графичком прилогу бр. 2.2., Саобраћајно и регулационо 
решење. 
 
Све саобраћајне површине које су обухваћене Планом генералне регулације Сокобање су 
усклађене и приказане према расположивим катастарским и ортофото подлогама. За будуће 
пројектовање саобраћајних површина потребно је преиспитати све планом предвиђене трасе 
и исте ускладити кроз пројектну документацију са фактичким стањем на терену у погледу 
положаја, нагиба терена и у односу на постојећу изграђену структуру уз саобраћајне токове и 
површине. На свим местима где се налазе постојећи објекти који не угрожавају редовно 
коришћење саобраћајних површина потребно је уважити затечено стање и на таквим местима 
усвојити постојећу регулацију. Ово се посебно односи на: 

 Саобраћајницу 75-75 у делу где се налазе изграђени објекти па је пројектом потребно 
обратити посебну пажњу и трасирати улицу тако да појас регулације не угрожава 
изграђену структуру; уколико не постоји могућност да се планом предвиђени профил 
задржи у целој дужини саобраћајне трасе исти је потребно прилагодити фактичком 
стању и сузити регулациони појас у складу са свом законском и стручном регулативом; 

 Саобраћајницу 86а-86а где није било могуће прецизно одредити трасу, а на терену је 
евидентирана велика висинска денивелација;  

 Балканску улицу где је потребно прилагодити будући пројекат са стањем на терену 
тако да буде усклађен регулациони појас у складу са условима које диктира велики 
нагиб терена.  

 
У складу са претходно наведеним случајевима потребно је у процесу пројектовања 
саобраћајних површина уважити и све остале случајеве који буду евидентирани у обухвату 
Плана генералне регулације Сокобање, а имају сличну или исту проблематику као 
наведени случајеви.  
 
 
4.2.3.8. ГЕНЕРАЛНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 
 
Као основа за генерално нивелационо решење послужила је анализа нагиба површине 
рељефа за подручје ПГР-а. Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. 
За новопројектоване саобраћајнице пројектовати нивелету тако да максимално прати 
постојећи терен, да би се на тај начин избегле веће количине земљаних радова. 
Пројектоване саобраћајнице које се надовезују на постојеће деонице нивелационо се 
морају прилагодити постојећим нивелетама. 
У генералном нивелационом решењу дају се основни нивелациони елементи, које треба 
поштовати у разради ПГР-а. 
Елементи за нивелацију максимални нагиби: 

 државни пут II реда ............................................................. 5%-7% 
 општински путеви ...................................................................... 7% 
 улице ........................................................................................ 12% 

 
 
4.2.3.9.   ПРАВИЛА ЗА РЕШАВАЊЕ ПАРКИРАЊА 
 
Паркинг простори треба да се изводе пре свега у оквиру насељских групација и морају 
бити одвојени од коловозне површине и са тврдом подлогом. Капацитети и локације 
појединих паркиралишта се утврђују на основу потреба становништва. 
Потребно је регулисати мирујући саобраћај изградњом паркиралишта у партерима и 
подземним гаражама и одредити обавезу решавања паркинга на парцелама на којима се 
гради објекат. 
Јавна паркиралишта као површине одређене за паркирање моторних возила могу бити 
општа и посебна. Општа паркиралишта су делови коловоза тј. део коловоза до тротоара и 
друге поршине које су посебно обележене за ту намену. Паркинг места се постављају 
управно, под углом од 45 степени или подужно у односу на осу саобраћајнице. Планом се 
превиђа изградња нових паркинг места, као и реконструкција постојећих. Паркинг места 
управна на осу улице су димензија 2.4x5.0м, а за подужно паркирање са димензијама 2.0 x 
5.5м. Паркиранг просторе радити са обрадом од растер плоча или бехатон плоча 
комбиновано са високим зеленилом пејзажно обликованим. 
Посебна паркиралишта су објекти и површине изграђене и уређене за паркирање моторних 
или теретних возила са контролисаним уласком и изласком. Контрола изласка и уласка 
врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату 
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На простору обухвата Плана прописаће се критеријуми за смештај возила на 
индивидуалним парцелама, туристичким објектима. 
 
Основни стандарди за будуће стање код доградње и нове стамбене и друге изградње, на 
једно паркинг место по делатностима износе: 
 

▪ индивидуални стамбени објекти.................................................100-120 м2 
▪ индивидуални стамбени објекти,више станова……………..1. стан 
▪ стамбени објекти- зграде, блокови.............................................1. стан 
▪ канцеларије..................................................................................30м2 бруто површине 
▪ трговине........................................................................................50 м2 продајног простора 
▪ хотели.......................................................................2-10 кревета зависно од категорије 
▪ ресторани, кафане,...........................................2 постављена стола са четири столице 
▪ мотели.........................................................................................1. соба 
▪ биоскоп, дворане.......................................................................10 столица 
▪ болница.......................................................................................4-5 кревета 
▪ спортске дворане, стадиони, спортски терени......................8-12 гледалаца 
▪ школе...............................................................................................1 учионица 

 
 
4.3. ГРАДСКИ ЦЕНТРИ И ЦЕНТРАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 

4.3.1. АНАЛИЗА  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА - МЕТОДСКИ ПОСТУПАК 
 
Дефиниција градских централних активности 

 
Централне функције, као израз односа међузависности друштвених потреба и одговарајућег 
урбаног облика, обухватају читав спектар разноврсних активности које се манифестују у више 
различитих просторних облика. У том смислу, када се за основу њихове класификације узму 
карактеристике друштвених потреба којима су оне кореспондентне, у погледу начина њиховог 
задовољавања и просторног организовања, онда говоримо о три основне групе: - функцијама 
друштвеног стандарда; - управљања и заштите; и – комерцијалним функцијама. Све три 
основне групе даље садрже низ подгрупа различитих активности. Функције друштвеног 
стандарда, управљања и заштите спадају у Јавне службе, које су предмет посебне обраде 
овога плана (ПГР), те ће наша пажња бити усмерена пре свега на комерцијалне функције. 
 
Уколико се за основ класификације центара узме учесталост потреба становништва, онда се 
заправо ради о функционалној класификацији центара којом се они деле на : - опште 
центре1, у којима су заступљене активности које одговарају потребама највећег дела 
популације гравитационог подручја центра, и – специјализоване центре, који су у функцији 
специфичних, ванредних или посебних потреба популације, или дела популације 
гравитационог подручја центра. За разлику од општих центара у којима се групишу 
комуникационо интензивни садржаји, што подразумева њихову најширу отвореност према 

                                                 
1 Деле се на : - локални центар, првог степена , центар стамбене заједнице који задовољава свакодневне потребе 
становништва, - центар градске четврти, реона градске општине, задовољава претежно оне потребе које се испољавају 
повремено , - главни градски центар , централна зона града првенствено у функцији потреба које се изузетно и повремено 
испољавају. 
 

свим посетиоцима па и оним случајним, у специјализованим центрима се јављају радно и 
капитално интензивне, функционално издвојене делатности. 
 
Фреквенција задовољавања потреба обрнуто је пропорционална периметру гравитационог 
подручја. Свакодневне потребе се најчешће задовољавају у месту становања у центрима 
нижег ниова, па гравитационо подручје дефинише пешачка доступност. Периодичне 
потребе имају веће гравитационо подручје дефинисано сложенијом саобраћајном 
доступношћу. 
 

Основни структурални показатељи 
 
Оптимална функционала организација неког центра у оквиру система градских центара 
може се посматрати са два становишта: 1) унутрашње организације центра, где се ниво 
организованости мери конгруенцијом основних варијабли: људских потреба, локационих 
захтева централних активности, локацијских услова простора центра и урбаног 
континуитета и 2) релацијског односа са припадајућим окружењем и другим центрима у 
систему, где се ниво организованости центра мери његовим односом са гравитационим 
подручјем и осталим центрима у систему. 
 
Оптимална просторна организација неког центра изражава се критеријумима који описују 
ниво оптималности услова који пружа простор центра: - функционалност простора, – 
могућност трансформисања простора у односу на динамику очекиваних промена у току 
експлоатације, - рационалност просторне организације – рационалан ниво трошкова 
изградње, уређивања, опремања и коришћења простора, -атрактивност простора – 
квалитет амбијента, животних и радних услова и - приступачност центру. 
 
По дефиницији, систем градских центара је отворен и веома динамичан, а односи који у 
њему владају дефинисани су карактеристикама релација између структуре централних 
места и структуре актера који конзумирају његове функције. Иако је свако централно место 
по читавом низу карактеристика својствено и специфично, могуће је издвојити сет основних 
карактеристика којима се врши њихова структурална категоризација и дефинисање улоге у 
систему центара : 
 

 Концентрација 
 
Да би се могла идентификовати категорија центра у некој урбаној структури, у оквиру ње 
мора постојати на одређеном месту у простору града одређена концентрација централних 
садржаја. Степен концентрације централних активности у одређеном простору изражава се 
односом између броја централних активности по централном месту, површине активиране 
централним активностима и броја  запослених по поједином централном месту и укупног 
броја централних места као и укупне површине централних места у граду у целини.  
Степен концентрације централних активности у одређеном простору изражава се 
коефицијентом концентрације К.  
 
Утврђивање коефицијента концентрације вршили смо одређивањем односа између броја 
централних активности по централном месту и укупног броја централних места у граду у 
целини, услед недостатка података о површинама активираним централним активностима 
као и о броју запослених по појединачној централној активности. Коефицијент 
концентрације може имати вредност између 0 и 1: 
 

1. 0.50<К>1.00 – главни центар или висок ниво центра 
2. 0.30<К>0.50 – виши ниво центара 
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3. 0.10<К>0.30 – средњи ниво центара 
4. 0.03<К>0.10 – низак ниво центара 

 
 Централитет 

 
Централитет је карактеристика којом се дефинише релацијски однос посматраног центра са 
окружењем, и он дефинише његове функционалне односе у структури центара, као и односе 
са другим функцијама у окружењу. Утврђивање вредности централитета у форми 
квантитативног показатеља израчунава се коришћењем више нумеричких метода: - метода 
функционалног индекса по Давиесу, - метода гравитационог модела, метода утврђивања 
потенцијалног тржишта трговине на мало. 
 

 Привлачност центра 
 
Функционална привлачност дефинисана је структуром и капацитетом централних активности 
које су у њему у неком степену концентрисане, и оствареном приступачности из непосредног 
окружења. Укупна привлачност центра продукт је функционалне привлачности и просторно-
физичких својстава и квалитета амбијента у коме се функције централитета одвијају. 
Функционална привлачност центра у квантитативном изразу управно је пропорционална 
централитету и приступачности у функцији времена и простора. Укупна привлачност не може 
се квантитативно исказати јер представља квалитативни показатељ. У том смислу може се 
посредно исказати преко следећих критеријума: - квалитет амбијента, - културно историјске 
вредности простора, - архитектонско-обликовни квалитети простора и сл. за које је могуће 
дефинисати низ квантитативних показатеља. 
 

 Приступачност 
 
Приступачност центру изражава поље избора остварења различитих комуникационих веза са 
центром. Постоји више квантитативних метода за израђивање поља изо-приступачности некој 
локацији заснованих на основним методама проналажења критичног пута по различитим 
критеријумима. Осим спољне приступачности мора постојати и испуњен захтев унутрашње 
приступачности у оквиру организације самог центра. Овде су критеријуми пре свега у сфери 
пешачке доступности и расположивог паркинг простора. Изражавамо је као меру саобраћајне 
(свих врста саобраћаја) повезаности центра са припадајућим гравитационим подручјем, 
односно меру саобраћајне просторне приступачности појединим активностима у центру. 
 
 

Методолошка поставка аналитичког поступка 
 
Поступак анализе централних функција кретао се у правцу јасног и прецизног дефинисања 
централних места, њиховог просторног обухвата, функционалне структуре и облика 
централних места у граду и њихових међусобних релација. Аналитички поступак се одвијао у 
три корака: 

1.  Први корак анализе - идентификација мреже централних простора: састојао се у 
уочавању зона (линијских и пунктуалних) у оквиру којих се појављују централне 
активности. Уочена су сва централна места, која заправо представљају просторну 
дистрибуцију централних активности у граду. Потом је извршено утврђивање 
коефицијента концентрације (к) сваког појединачног централног места као основног 
показатеља идентификације датог простора као центра у градском систему центара. 
Очекивани резултат оваквог аналитичког поступка састојао се у утврђивању постојеће 
функционалне структуре система центара, његовог облика, степена развијености и 
потенцијалних праваца развоја на бази постојећих трендова. 

2. Други корак анализе - идентификација структуре система центара: састојао се у 
дефинисању врсте (општи или специјализовани) и ранга центара (локални, градске 
четврти – насељски и главни). Основни критеријуми за овакво структурно 
дефинисање мреже централних функција у граду били су центалитет и 
концентрација. Централна места за која је у претходном аналитичком кораку 
утврђено да својом концентрацијом не могу бити дефинисани као засебни центри 
(к<0.03), а која су просторно и функционално блиска, груписана су у зоне 
потенцијалних центара. За ове центре су у другој итеракцији аналитичког поступка 
измерени остали основни показатељи (централитет, приступачност и привлачност). 
Такође, овим кораком су дефинисане и следеће карактеристике центара: - облик 
центра (на основу просторног обухвата), и - функционална структура центра (на 
основу броја и врсте централних садржаја). 

3. Трећи корак анализе - идентификација трендова, потенцијала и ограничења за 
развој: састојао се у утврђивању степена развијености центара у систему. 

 
Опис и оцена стања - аналитички резултати 

 
На основу аналитичког поступка у првом кораку анализе постојећег система центара у 
Сокобањи идентификована су централна места која су затим класификована на основу 
концентрације сваког појединачног централног места. 
 
У другом кораку анализе, а на основу података добијених у претходном кораку, груписана 
су просторно и функционално блиска централна места ниског коефицијента концентрације 
и дефинисана као потенцијалне зоне центара. На тај начин централни простори су 
генерално разврстани у две групе: 
1. Постојећи (идентификовани) централни простори и 
2. Потенцијални (развојни) централни простори 
 
Под потенцијалним централним просторима подразумевају се они простори код којих је 
уочено груписање централних активности. Тренд груписања централних активности уочен 
је уз главне саобраћајне правце. Идентификовани централни простори су они општи или 
специјализовани центри код којих је концентрација централних активности већа од 0.03 или 
они општи или специјализовани центри код којих је концентрација мања од 0.03, али у себи 
садрже барем једну од централних социјабилних активности из групе активности 
друштвеног стандарда. 
 
Критеријуми за дефинисање врсте центара били су: - Концентрација К (дефинише ниво 
центра), - Облик центра (линеарни-пунктуални), - Функционална структура центра 
(раздваја опште од специјализованих центара), - Значај центра (дефинише гравитационо 
подручје). У приложеној Табели 3. дат је приказ критеријума и индикатора на основу којих 
је извршена типологија врсте градских центара. 
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Табела 1. Критеријуми и индикатори за утврђивање структуре центара 
 
У току анализе добијени су резултати који говоре о извесном броју насељских локалних 
центара који имају веома малу концентрацију централних садржаја к<0.03. У поступку 
утврђивања врста градских центара они су третирани као потенцијални општи насељски 
локални центри веома мале концентрације који у овом тренутку опслужују локално 
становништво. 
 
 

Потенцијални центри 
 
Под потенцијалним централним просторима подразумевамо са једне стране и оне постојеће 
централне просторе код којих је концентрација централних активности мања од 0.03, али код 
којих постоји изражен централитет. Сматрало се да у тим случајевима већ постоје формирани 
централни простори, стога су они разматрани у претходној ставци. 
 
У Сокобањи су препознати потенцијални централни простори који су најчешће линеарни, 
тј. уочено је груписање централних садржаја трговине и услуга уз јаче саобраћајне правце. 
Због веома ниске концентрације у оквиру стамбеног ткива тешко је одредити њихову врсту са 
аспекта структуре садржаја. Генерално оцена стања ове врсте потенцијалних централних 
простора ставља у фокус са једне стране изузетно ниску концентрацију ових централних 
простора која се креће од 0.01-0.02, док са друге стране постоји приметан централитет који је 
генерисан превасходно у услужним или друштвено-социјабилним активностима које пружају 
ови центри, а изражен је кроз дневне потребе градске популације. 
 
Са аспекта приступачности разматран је простор у радијусу од 800м који представља 
оптималну пешачку дистанцу за горе наведене дневне миграције локалног становништва. 
Резултати анализе указују да постоје простори у граду који нису обухваћени оптималном 
пешачком дистанцом, и издвајају се као простори код којих треба развијати нове опште 
насељске локалне центре. 
 
Ови простори представљају потенцијална места за формирање нових општих и 
специјализованих центара, јер су приступачни са аспекта колског и пешачког кретања, а имају 
веома низак централитет, проценат заузетости и индекс изграђености. 
 
 
 
 
 
 
 

Оцена развијености структуре и капацитета централних функција 
 
Анализом постојећег стања развијености урбане структуре града Сокобање и система 
градских центара и централних активности, као и на основу идентификације основних 
(претходно дефинисаних) показатеља могуће је констатовати следеће: 
 
 Систем центара : Неразвијена полицентрична градска структура 

 
Систем центара и сектор централних активности нису у пропорционалном односу са укупно 
изграђено насељском структуром и бројем становника, односно уобичајеним стандардима 
и нормама о површини централних активности потребној да се задовољи спектар 
заједничких потреба. Ипак, постојећи капацитети резултат су деловања тржишта у домену 
овог сектора. Недовољна заступљеност централних активности последица је ниске 
економске моћи становништва (посебно у протеклом периоду). Тренд повећања 
иницијатива и захтева за изградњу комерцијалних садржаја говори о промени развојног 
правца овог сектора, тако да будући развој треба усмеравати у односу на нове трендове. 
 
Постојећи локални центри спадају у категорију првог степена, односно представљају 
центре стамбених заједница у функцији задовољења свакодневних потреба становништва 
са тенденцијом даљег ширења и повећања концетрације. Ове трендове треба подржати и 
каналисати у опсегу остварења оптималне приступачности и привлачности. Локални 
центри у овом тренутку имају два облика просторне организације: пунктуални и линеарни. 
Обзиром на укупан нижи ниво урбанитета ова комбинација просторне организације 
одговара структуралној организацији насеља у целини. Већ развијене облике просторне 
организације треба даље унапређивати и развијати. 
 
Тренд децентрализације насељске структуре требало би подржати и стимулисати понудом 
простора за нове централне активности локалног нивоа, уз обезбеђење просторних 
потенцијала и за веће концентрације централних активности. У том смислу, потребно је 
дефинисати управљачки коректив процеса имплементације, који би се односио на посебно 
стимулисање изградње у зонама које треба да обезбеде континуитет и конзистенцију 
мреже централних функција, обзиром да се у тренутној структури може уочити 
фрагментираност просторне организације. 
 
 Главно насељско језгро : низак степен концентрације централних активности и 

привлачности центра 
 
Централитет и степен концентрације централних активности говори у прилог констатацији 
недовољне развијености насељског језгра као главног насељског пункта. То имплицира 
моноцентричну организацију насељске структуре. Ипак, нови централни пунктови на 
периферији резултат су интензивнијег ширења стамбених насеља ка периферији. Дакле, 
ширење насеља условило је заправо прелазак са моноцентричног на полицентрични 
развој система центара, иако заправо организациони и просторни ресурси у насељском 
језгру нису у потпуности искоришћени. 
 
Низак степен функционалне привлачности насељског језгра производ је ограничене 
програмске понуде. Са друге стране, просторно-обликовни идентитет централног језгра 
битно одређује наслеђене просторне структуре које у односу на актуелну тражњу за 
централним просторима захтевају ангажман инвестиција већег обима потребних да се 
реализује процес њихове реконструкције и ремоделације. Ипак, постоје значајни 
потенцијали за интервенције у циљу стварања бољих услова за овакво инвестирање кроз 
подизање нивоа приступачности и привлачности јавних простора старог језгра 

КРИТЕРИЈУМ ИНДИКАТОРИ ВРСТА ЦЕНТРА (на основу важећег 
критеријума) 

1. КОНЦЕНТРАЦИЈА (К) 0.03 – 0.10 Нижи ниво центра 
0.10 – 0.30 Средњи ниво центра 
0.30 – 0.50 Виши ниво центра 
0.50 – 1.00 Доминирајући главни градски центар 

2. ОБЛИК ЦЕНТРА Уз саобраћајни правац Линијски центар 
Око значајног пункта Пунктуални центар 

3. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА Преовладава 1-2 функције Специјализовани центар 
Не постоји доминантна ф-ја Општи центар 

4. ЗНАЧАЈ ЦЕНТРА Гравитира цео град Градски ниво 
Гравитира део града Ниво насеља 
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Даље разматрање потенцијалне изградње у главном насељском језгру треба да пружи јасне 
смернице у смислу очувања и наглашавања његових културно-историјских и амбијенталних 
вредности у циљу истицања и формулисања културно-социјалног идентитета насељског 
језгра. У програмском смислу план би требало да буде отворенији ка различитим 
иницијативама. 
 
 
 Нови центри стамбених заједница: обезбеђење основних социјалних и 

друштвених стандарда 
 
На нивоу више стамбених целина уочен је недостатак основних функција друштвене 
инфраструктуре: здравствене и социјалне заштите, дечијих установа, образовања, ... У том 
смислу неопходно је стимулисати развој нових локалних центара општег типа и то 
комбинованим инвестицијама приватног и јавног сектора (овде се пре свега мисли и на 
учешће приватне иницијативе у домену јавног интереса у домену функција друштвене 
инфраструктуре јавних служби). 
 
Просторна организација локалних центара иницијално треба да прати већ успостављене 
облике просторне организације (најчешће су то линијски центри) са могућношћу каснијег 
повећања концетрације и трансформације у облик пункта или зоне. Генерално у зонама 
становања треба обезбедити потпуно слободну појаву дисперзије централних активности за 
задовољавање заједничких потреба свакодневног снабдевања. 
 
 Нови специјализовани центри: иницирање нових полуга развоја насеља 

 
У оквиру континуално изграђеног подручја насеља постоје значајни локациони потенцијали (и 
по површини и по позицији) који у овом тренутку нису искоришћени. Ове локације имају 
изузетан стратешки потенцијал обзиром да се могу активирати специјализованим централним 
активностима које ће битно подићи ниво централитета у датој зони и сходно томе утицати на 
интензивирање развоја гравитационог подручја. 
 
Посебан програмски потенцијал у овом смислу представља чињеница да општина Сокобања 
представља туристичко-бањско место у близини аутопута Београд-Ниш, што и самом насељу 
Сокобањи даје додатан стимуланс. У том смислу отвара се могућност увођења 
специјализованих централних активности регионалног значаја, као што су, веле-трговински 
простори, мултикултурни центри, а обзиром на природне потенцијале Бованског језера и 
Сокобање и спортско-рекреативни центри и сл. 
 

Ограничења и развојни проблеми 
 
Ограничења развоја централних активности и проблеми који се тренутно јављају разматрани 
су са два аспекта: - из домена природних услова и - домена створених услова, како би се на 
прави начин сагледале могућности и приоритети развоја централних активности. 
 
На основу морфолошких карактеристика терена у оквиру границе ПГР, основна ограничења у 
развоју централних функција су: отежана пешачка доступност, могућност оптималне 
просторне организације и остварења приступачности обзиром на релативно покренуте 
терене. 
 
Ограничења развоја представљају: - недовољно развијена и лоше организована саобраћајна 
насељска мрежа, - лоша организација мирујућег саобраћаја, - и непостојање инфраструктурне 
опремљености стратешки важних насељских локација. 

Реконструкција објеката у централним зонама је ипак само фрагментарна појава. У 
случајевима када се ради о стамбеним објектима, обично се ради о адаптацији стамбеног 
простора у комерцијални и то пре свега у приземљу и првој етажи. Када су у питању 
објекти државног власништва, односно у власништву неприватизованих предузећа, или 
процес приватизације није отпочео или се траже нереални економски услови за 
преузимање ових објеката и припадајућег земљишта. Стога реконструкција постојеће 
изградње у овом тренутку није профитабилна и економски исплатива за иницијативе 
приватног сектора. Ефекти овако делимично спроведене реконструкције су парцијално 
оживљавање јавног простора и приземних етажа у централним зонама и делимична 
санација лошег грађевинског фонда. 
 
У осталим насељским зонама ван насељског језгра, централне функције се развијају 
спонтано и то пре свега у домену комерцијалних функција. Проблем који се јавља на нивоу 
насељских локалних центара огледа се у проблему идентификације локација за активности 
јавних служби, посебно у оквиру јавног сектора. Постојећа парцелација не одговара 
потребама просторне организације ових активности 
 

4.3.2. ОПШТИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА 
 

4.3.2.1. ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ 
 
Кључни ресурси за развој централних насељских функција су: 
 пораст броја становника са делатним усмерењем ка терцијарном сектору. У 

последње време пољопривредна производња у широј насељској зони због 
уситњености и тржишне неефикасности све више се трансформише у производњу 
за личне потребе или производњу специјализованих пољопривредних производа. 
Са друге стране индустријска производња је опала до егзистенцијалног минимума, 
па иако је у процесу приватизације, својом структуром не представља повољну 
понуду приватном сектору. Последица овакве ситуације је преоријентисање великог 
броја некада запослених у индустрији на терцијарни сектор.  

 Ову појаву прати тренд преквалификације радно активног становништва и 
активација приватног капитала, који иако ограничен има значајан развојни 
потенцијал. 

 процеси приватизације и тржишна орјентација привреде – У последњих 5 година 
тржиште терцијарног сектора добија сложенију структуру и постаје добар основ за 
даљи развој структуре пословно-производних делатности и подизање квалитета 
програмске и просторне понуде као резултата конкурентске утакмице.  

 територијална експанзија са степеном густине насељености у порасту – 
регистроване миграције становништва из сеоских насеља, фокусиране су пре свега 
на ширу насељску територију, која је до сада била доминатно пољопривредно 
земљиште. Уситањавањем и насељавањем пољопривредног земљишта у широј 
насељског зони формирана су читава насеља стамбено-пољопривредних 
домаћинстава. Иако су ова домаћинства делимично производно орјентисана на 
пољопривредну производњу, и то пре свега за личне потребе, јако су орјентисана и 
на делатности из терцијарног сектора као допунског запослења. У том смислу, ово 
становништво исказује потребе у односу на све активности друштвеног стандарда 
јавних служби, свакодневног снабдевања и саобраћајне опслужености. 

 ниски степен концентрације терцијарних делатности у централној зони насеља 
– као развојни потенцијал може се идентификовати недовољна изграђеност и 
неадекватна искоришћеност просторних потенцијала насељског језгра. У том 
смислу, старо насељско језгро биће примарни фокус инвестиција приватног сектора, 
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што ће нужно довести до диференцијације вредности насељског земљишта и 
представљати основ за развијање тржишне утакмице и управљачких инструмената за 
његово управљање. 

 започети процеси децентрализације мреже насељских центара – процеси 
децентрализације имплицирају повећање локационе понуде, у програмском и 
просторном смислу за развој терцијарног сектора. Структурално сложенија локациона 
понуда основ је за развијенији спектар управљачких мера и инструмената којим се 
тржишни процеси усмеравају тако да иницирају развојне насељске процесе. 

 започет процес формирања мреже специјализованих центара – идентификована 
специјализована понуда у оквиру терцијарног сектора, посебно у домену 
специјализоване пословно-производне понуде, говори о повећању атрактивности 
Сокобање. Даљим усмеравањем овог тренда могуће је иницирати нове развојне 
правце за насеље у целини. 

 значајне насељске локације још увек неизграђене – посебан потенцијал представљају 
значајни земљишни ресурси који још нису изграђени и искоришћени, а који са аспекта 
привлачности и приступачности имају веома високу оцену. Адекватном просторно-
програмском понудом и адекватном тржишном активацијом ових простора могуће је 
битно унапредити насељску економско-социјалну ситуацију, која је основ даљег 
развоја. Један од таквих програмско-просторних ресурса је и простор касарне у 
насељски специјализовани централни простор са спортско-рекреативним садржајима. 

 
 
4.3.2.2. ПРИСТУП ФОРМИРАЊУ КОНЦЕПТА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОЦЕСА БУДУЋЕГ 
РАЗВОЈА 
 

Приступ развоју насељских централних активности 
 
Савремени приступ управљању и планирању развојем насељских центара и централних 
активности у насељу разликује се у односу на наше досадашње планерске приступе. Ту се 
пре свега мисли на логику друштвене организације у којој доминира приватни сектор у 
односу на државни. Централне активности у овом случају примарно су резултат 
деловања приватног сектора, а ограничено предмет јавног сектора. 
 
Обзиром да наше друштвено окружење пролази кроз транзиционе промене усмерене ка 
моделима тржишно заснованих друштвених система планирање развоја централних 
функција примарно је усмерено на деловање у два правца: 1. планирање развоја 
функција јавних служби - друштвеног стандарда, управљања и заштите као 
основних друштвено-социјалних компоненти у домену јавног сектора2

 и 2. 
планирање развоја комерцијалних функција и дела функција јавних служби 
друштвеног стандарда који су у опсегу деловања приватног сектора. Обзиром да су 
јавне службе предмет обраде у посебном делу овога Плана, наша пажња биће усмерена на 
планирање развоја комерцијалних функција. 
 
У домену развоја комерцијалних централних функција и активности друштвеног стандарда у 
приватном сектору основни генеративни фактор представља тржиште приватног капитала и 
његов крајњи комерцијални ефекат. У зависности од степена либералности економског 

                                                 
2 Централне функције које спадају у домен јавног сектора имају другачију логику развоја од деловања приватног сектора и 
резултат су друштвених напора да се тржишна логика развоја контролише и усмерава у циљу остварења опште друштвених 
вредности, односно ка остварењу жељених ефеката у домену остварења минималног друштвеног стандарда. Ово се пре свега 
односи на активности образовања и науке, културе, социјалне и здравствене заштите, спорта и рекреације, управе, одбране и 
заштите,..., односно на оне активности које су препозанте као неопходан чинилац општег друштвеног и социјалног развоја и које 
морају у одређеном обиму бити приступачне свим слојевима друштва без обзира на њихов економски статус. 

система у неком окружењу ова врста функција је мање или више дефинисана неким 
планским актом. У нашој пракси, уобичајено је да се овај сектор обрађује у оквиру планова, 
што је сасвим у складу са потребом за повећањем степена уређености односа у урбаној 
средини који су у протеклом периоду суштински нарушени. Тржишна орјентација привреде 
захтева међутим, са просторне и социјалне стране интегрални приступ планирању 
централних функција (јавни3

 и приватни сектор), а са економске раздвојени на оне које 
спадају у деловање јавног сектора и оне које су резултат приватног. Посебно занимљив 
полигон представљају заправо активности друштвеног стандарда који могу бити у домену 
деловања оба сектора, јавног и приватног (школе, културни и рекреативни центри, 
здравствене установе, ...). 
 
У нашој регулативи и пракси, домен активности друштвеног стандарда још увек се 
сматра искључиво под ингеренцијом јавног сектора. Активности друштвеног стандарда у 
деловању приватног сектора сматрају се комерцијалним и често нису узете у обзир у 
оквиру планова и програма развоја. У том смислу, када је у питању просторни развој 
насеља неопходно је овај сектор посматрати интегрално, без обзира на то да ли је он у 
домену јавног или приватног сектора.  
Планом имплементације могу се дати смернице и апострофирати случајеви када је 
неопходно деловање јавног сектора (случајеви где нема комерцијалног интереса), у 
противном деловање приватног сектора покриће потребе за овом врстом делатности. 
Додатно, тржишни услови захтевају да се приватном сектору мора дозволити и већи опсег 
понуде у односу на исказане потребе, јер се на тај начин постиже конкурентност тржишта, 
понуда већег квалитета и максимизира комерцијални ефекат. У том смислу, у даљем 
тексту у домену активности друштвеног стандарда приватног сектора третираће се све оне 
активности које заправо представљају квалитативну надоградњу понуде активностима 
друштвеног стандарда из домена јавног сектора (минималне и основне потребе). 
Обзиром на динамичност и променљивост и високу тржишну зависност ових активности 
веома је тешко развој центара дефинисати само у односу на претпостављене економске 
параметре развоја, јер се у том случају изостављају његови суштински градивни елементи. 
Наиме, са развојем социјалног и економског статуса грађана и просторно-
организациони облици централних активности се мењају, па сходно томе не значи да 
нужно са порастом степена потрошње линеарно расте и потреба за простором 
намењеним централним активностима. 
 
У том смислу тешко је на веома дугачке рокове предвиђати једнозначни правац 
развоја централних активности. Планирање развоја централних активности могуће је 
релативно поуздано предвиђати онолико колико дозвољава већ развијена насељска 
структура до свог максималног искоришћења. Оног тренутка када постојећа структура не 
може да задовољи потребе за даљим развојем централних активности оне почињу да 
освајају нове просторе, што се може делимично планирати познавајући логику њихове 
дистрибуције, али никако детерминисано. У том моменту ове активности битно утичу и на 
развој насеља у целини, што је прави тренутак за преиспитивање дугорочног планског 
документа и његову проверу и допуну. 
 
 
 
 

                                                 
3 Јавни сектор у домену друштвеног стандарада у изразито тржишним економијама заправо се бави обезбеђењем основних 
потреба социјално угрожених и рањивих група, док се потребе осталих грађана задовољвају кроз деловање приватног 
сектора. 
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Терцијарне активности су у протеклом периоду заправо биле носилац друштвених активности 
у насељима. Тако су убрзани процеси трансформације насељских урбаних структура под 
утицајем активности терцијарног сектора. Ови процеси, међутим, нису праћени екстензивним 
инвестирањем у нову изградњу, напротив били су усмерени ка трансформацији коришћења 
већ изграђених структура и јавних простора. У одсуству урбане регулативе која би омогућила 
усмеравање и контролу ових процеса није било могуће обезбедити: - адекватан однос између 
терцијарних активности и гравитационих подручја, - контролисану дистрибуцију на територији 
насеља, - адекватну изградњу на микролокационом нивоу, - потребно инфраструктурно 
опремање простора, - неопходну комплексну урбану равнотежу са осталим активностима. 
 
Наведени, обим и динамика промена у оквиру сектора насељских централних активности 
указују на значајне промене у структури носилаца урбаног развоја, па сходно томе и процеса 
промена, које сада иду у прилог приватног сектора и његове краткорочне тржишне политике. 
Промене генеративних фактора развојних процеса насељских централних активности, 
најбоље се огледају у појави њихове концентрације у већ формираним централним зонама, за 
разлику од некадашње логике дисперзије на секундарне центре. Потреба за концентрацијом 
производа је предоминантног интереса његових носилаца, а то је максимизација профита у 
најкраћем могућем року са што је могуће мањим улагањима.  
Појава дисперзије у периферним зонама последица је далеко мањег обима почетних улагања 
са извесним али мањим профитним добитком, обзиром на честу потпуну под-
димензионисаност централних активности у оквиру доминантно стамбених зона. 
 
 
 
Приступ планирању и управљању развојем овог сектора требало би да акцептира следеће 
принципе: 1) Отвореност и ефективност плана и 2) Ефикасност управљачких 
механизама имплементације. 
 
Тржишна, комерцијална димензија централних активности захтева спремност локалне управе 
да брзо и ефективно реагује на све приватне иницијативе омогућавајући њихову ефикасну 
реализацију, у оквирима стратешки дефинисаних и јавно верификованих циљних ефеката 
развоја. У том смислу, локална управа мора увек имати у виду да је свака иницијатива за 
градњом добро усмерена и води развоју. То имплицира да је неопходно развијање 
ефективне планске основе и палете управљачких механизама за имплементацију који ће 
омогућити њену ефикасну реализацију. Ефективни плански основ је онај који има способност 
да одговори и прилагоди се процесима друштвеног и просторног развоја неке урбане 
средине. 
 
Када се овакав концептуални приступ планирању насељских централних функција посматра у 
односу на наше тренутно стање друштвено-економског развоја онда се заправо може 
закључити да се ради о планирању у контексту са великим степеном неизвесности будућих 
исхода. У том смислу, приступ планирању развоја, уређења и регулисања насеља, па и 
насељских централних функција, мора бити отворен и оријентисан ка кратким временским 
хоризонтима у оквиру којих се могу формулисати основне развојне стратегије уско везане за 
кључне развојне факторе насеља и на основу реалних процена могућности за њихову 
имплементацију. 
 
Детаљна програмско - просторна разрада и регулација центара у средини са неизвесним 
правцима развоја заправо постаје задатак насељске управљачке функције која ће на основу 
мониторинга дејства тржишта у простору, контролисати процес имплементације основних 
стратегија и покушавати да својим деловањем максимално стимулише приватну иницијативу 
да делује у правцу укупних бенефита дате урбане средине. 

Дакле, ако се ради о Плану генералне регулације онда он има улогу да дефинише 
дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења насеља. План генералне регулације у 
случају насељских центара треба да: - дефинише довољно широк оквир развоја у 
условима неизвесности, - створи законски основ за деловање тржишта у простору, - 
омогући ефикасно и ефективно улагање у реконструкцију и нову изградњу, - укаже на 
неизвесности које је потребно контролисати у току имплементације плана, -да покаже 
могућности развоја и понуди опсег повољних опција развоја, - да сугерише начине 
остварења визија и механизме контроле и управљања њиховим развојем. 
 
 

Основни принципи формирања оптималне организације насељских централних 
функција 

 
Полазно опредељење приступа развоју градских центара и централних активности је 
дефинисање могућег вида организације овог подсистема у односу на факторе развоја, 
развојне карактеристике посматране градске структуре, просторно физичке капацитете 
постојеће урбане структуре у релацији са досадашњом логиком развоја овог градског 
подсистема и логиком успостављања релације овог подсистема са крајњим корисницима –  
грађанима. Овако дефинисање оквира заступљености централних активности у градском 
простору заправо одређује граничне вредности њихове могуће концентрације не улазећи у 
прецизно дефинисање којим ритмом и интензитетом ће се они развијати. Стратешки 
плански акт може понудити више нових структурних пунктова развоја, који треба да 
послуже као полуга развоја нових градских целина 
Дакле на основу свега претходно изложеног основне теме у процесу дефинисања 
стратешког концепта развоја система централних функција у Сокобањи су: 
 
 Унапређење и развој постојећег система централних активности каналисањем  

актуелних трендова развоја - Дефинисање поља развоја постојећег система 
центара у односу на тренутни степен развијености градске урбане структуре 
Сокобање и могућности његовог даљег развоја на већ развијеном грађевинском 
реону, 

 Унапређење и развој градске урбане структуре развојем нових градских 
центара - Дефинисање поља могућности иницирања развоја Сокобање увођењем 
нових специјализованих врста централних активности. 

 Дефинисање јавног интереса у сектору градских централних активности 
Сокобање и предлог механизама контроле и управљања развојем система 
централних активности у току спровођења плана, како би се сузбили негативни 
ефекти логике тржишта на урбану средину, задовољиле потребе становништва и 
остварио јавни интерес. 

 
Обзиром да централне градске функције имају изузетно тржишни развојни карактер оне 
заправо нису планеабилне у условима велике развојне неизвесности, посебно у смислу 
њихове прецизне програмске дефинисаности. Једноставно, потребе становништва 
преламају се кроз тржишне законитости и ове функције настају и нестају са променама 
потражње. У том смислу, треба омогућити што ефикасније дејство тржишта и створити 
основ за улагање у градске центре Сокобање, обзиром да њихово присуство имплицитно 
подиже укупни квалитет урбане средине. 
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Ипак, постоје ситуације кад се мора очекивати интервенција градске управе када су у питању 
градски центри, као што су на пример: - развој централних функција у старом градском језгру, 
- изградња великих специјализованих центара на периферији, - изградња затворених тржних 
центара у стамбеним насељима, - изградња пословних гиганата у ужој зони града, ...  
 
Заправо ради се о случајевима када изградња у сектору централних функције може имати 
негативан утицај на друге градске функције и укупан јавни интерес, као што су : - значајни 
поремећаји у саобраћајном систему, угрожавање културно-социјалних вредности урбаног 
простора (на пример, нарушавање културно историјских вредности града који представљају 
фундамент идентификације грађана са градом, или одумирање традиционалних делатности 
под утицајем масовне трговине, ...), - изградња која угрожава квалитет животне средине, ... 
или пак, са друге стране то могу бити случајеви када се изградњом одређених централних 
активности заправо стимулише и иницира развој неког дела града или града у целини, као 
што су на пример: -изградња великих специјализованих центара насељског или регионалног 
значаја, - изградња мегамаркета, изградња великих спортско-рекреативних, културних, 
забавних или едукативних центара, ... 
 
 
Циљеви развоја насељских централних функција 

 
Дефинисањем структуре јавног интереса у оквиру сектора насељских централних функција 
Сокобање заправо се дефинише опсег планерске интервенције и процес контроле развоја у 
имплементацији. У овим случајевима очекују се планска решења већег степена одређености 
и развијенија палета регулативних елемената. У осталим случајевима план треба да има 
стимулативну улогу за тржишну утакмицу, која развијеном функцијом урбаног менаџмента 
каналише развојни процес. 
 
 
Управљање развојем система насељских центара Сокобање треба примарно да омогући : 
 Обезбеђење услова за реализацију и заштиту јавног интереса у домену 

дефинисаних друштвено-социјалних стандарда задовољења заједничких 
потреба грађана, 

 Обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора (пословања и комерцијалних 
делатности), а у складу са потребама грађана, јавним и општим вредностима 
локалне заједнице. 

 
Оперативно посматрано, организациони модел насељских центара и централних активности 
треба да обезбеди: 
 Организацију и просторну дистрибуцију централних активности у складу са 

структуром потреба локалног становништва 
o Омогућити концентрацију централних активности периодичних, ван-

периодичних и специјалних потреба; 
o Омогућити дисперзију централних активности свакодневних и периодичних 

потреба; 
o Обезбедити организациону усклађеност централних функција са осталим 

насељским функцијама у преклапању (принцип не-нарушавања квалитета 
одвијања осталих активности) 

 Развој система насељских центара у складу са расположивим просторним и 
организационим потенцијалима за развој саобраћаја и инфраструктуре 

o Обезбедити повезаност и приступачност централним активностима; 
o Очувати квалитет животне средине у зонама великог степена концентрације 

централних активности. 

 Повећање привлачности насељских центара у складу са јавним вредностима 
и интересима 

o Омогућити развој централних активности у зонама од културно-историјског и 
амбијенталног значаја уз поштовање културно-историјских, амбијенталних и 
естетских вредности јавних насељских простора; 

o Омогућити стварање и развијање амбијенталног и естетског идентитета 
нових централних зона. 

 Омогућавање успостављања управљачких механизама (на пр. механизам 
положајне ренте) развоја насељске урбане структуре коришћењем терцијарног 
сектора 

o Обезбеђивање што већег спектра опција за развој централних активности са 
циљем што бржег обрта капитала терцијарног сектора у насељу; 

o Усмеравање тржишне логике развоја терцијарног сектора ка мање 
развијеним насељским зонама 

o Омогућити подизање квалитета уређења и опремања централног језгра 
успостављањем оптималне концентрације и организације централних 
активности 

 
 Постепено подизање општег друштвеног стандарда у читавом насељу, како би 

се створили услови за комфорнији начин живота  
o Обезбедити адекватну повезаност и инфраструктурну опремљеност 

насељских центара 
o Обезбедити добру одрживост економије Сокобање са програмима и 

фунцкијама за целогодишње коришћење 
o Повећати ниво социјалне и здравствене заштите 

 
 Обезбеђење равномерног развоја мреже насељских центара у целокупном 

систему, односно децентрализација система центара од постојећег ка осталим 
деловима насеља, 

o Подизање нивоа одређених локалних путних праваца ка постојећим и 
потенцијалним туристичким, здравственим и рехабилитационим центрима, 
како на подручју Плана, тако и изван њега (нарочито ка Озрену) 

o Подизање нивоа заштите природних ресурса и животне средине у зонама од 
туристичког значаја (цео просторни обухват ПГР-а) 

o Развој инфраструктурних система за коришћење водних потенцијала 
o Развоја туристичких програма регионалног значаја и стимулисање развоја 

пратећих комерцијалних делатности 
o Стимулисање контролисаног развоја непрофитабилних садржаја у зонама од 

значаја за развој туризма 
 
 Стварање услова за развој специјализованих регионалних центара вишег реда 

као нових полуга развоја Сокобање 
o Развој едукативно-забавних специјализованих центара 
o Развој специјализованог регионалног центра ''воденог насеља'' 
o Развој специјализованих угоститељских и рехабилитационих центара (Spa и 

wellness центри). 
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Концепт развоја насељских централних активности 
 
Неопходни предуслови за остварење горе наведених циљева односе се на развој и 
унапређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Без обзира што је то и традиционално 
улога јавног сектора и његов примарни задатак, могући су разни аранжмани и са приватним 
сектором кроз њихова партнерства, било да је реч о планирању, финансирању, изградњи или 
одржавању поменутих система. 
 
Развој туризма, конгресног туризма и рехабилитационих садржаја (уз развој саобраћаја и 
инфраструктуре) би морао бити примарни покретач и основна полуга развоја Сокобање. 
Терцијарне делатности, и то пре свега забава, услуге, угоститељство и трговина, могу бити 
пратећа функција туризму. Услужне, угоститељске и трговачке активности би у просторно-
физичком смислу требало да буду лоциране уз туристичко-смештајне капацитете, док 
забавне садржаје (нарочито када је реч о диско-клубовима) треба планирати са програмско-
просторним условљеностима. Тек са подизањем стопе раста друштвеног дохотка створиће се 
услови за развој друштвене инфраструктуре у будућим насељским центрима. Овде треба 
напоменути да би развој туризма и његових капацитета (спортско-рекреативних простора и 
садржаја, смештајних капацитета...) требало планирати и програмирати за функционисање и 
коришћење током читаве године. Овде се пре свега мисли на конгресни туризам, 
рехабилитациони туризам, организацију сајмова и манифестација, уз специфичности самих 
активности, како би оне заиста могли да буду покретачи развоја и да на одржив начин 
формирају економију Сокобање. 
У складу са горе постављеним општим и оперативним циљевима, потенцијалима и 
ограничењима развоја овог насељског подсистема, постављен је основни концепт развоја 
насељских централних активности у Сокобањи: 
 Развој уже и шире зоне насељског језгра - У зони централног језгра насеља треба 

формулисати јасне принципе изградње простора за централне активности, пре свега у 
смислу постизања оптималне просторне организације центра са циљем очувања 
културно-историјских и амбијенталних вредности постојеће урбане структуре. 
Стратешко опредељење у том случају било би усмерено на рестрикцију изградње која 
није социјабилна, која производи велике саобраћајне проблеме и која се својом 
просторном формом не уклапа у постојећи амбијент (то су на пример, гигантске робне 
куће, велики интровертни тржни центри, пословни објекти затвореног типа, ...) све 
остало може бити препуштено тржишту које ће логично довести до тога да се у 
централном језгру нађу садржаји ексклузивног типа, туристичке орјентације и сл., јер 
ће само они моћи да издрже утакмицу профитабилности на изузетно скупом и вредном 
земљишту какво је у строгом центру насеља. 

 Развој насељских локалних комерцијалних центара –  ван шире централне зоне 
насељског језгра, уочена је изузетно ниска концентрација комерцијалних централних 
функција свих врста (услуге, пословање, активности друштвеног стандарда приватног 
сектора). Како се све комерцијалне активности (посебно оне периодичних и ван 
периодичних потреба) вођене тржишним законитостима, природно концентришу 
потребно је просторно артикулисати и стимулисати овакав тренд развоја, како би се 
повећала насељска опслуженост комерцијалним централним функцијама, и то на 
начин који ће новом просторно-програмском организацијом створити основ за даљи 
развој насељске структуре. Такође, у стамбеним насељима у којима не постоји 
неопходан ниво опремљених јавних простора, развој централних активности на тим 
просторима може бити добра подлога за подизање стандарда у домену јавних 
простора. Адекватном просторном организацијом централних активности са једне 
стране добија се боља покривеност подручја у смислу сервисирања потреба локалног 
становништва, али се и иницира формирање јавних простора који постају њихово 
место социјализације и културне идентификације. Улагање у овакве просторе 

заједнички је интерес локалног становништва, власника централних простора и 
локалне управе, а у том смислу треба тежити ка проналажењу механизама за јавну 
активацију ових актера у процесу изградње ових простора, како би се насељски 
буџет растеретио одређених финансијских оптерећења у тим зонама. 

 Развој мреже специјализованих услужних центара - Изградња великих 
специјализованих тржних центара у ободним зонама насеља, (нарочито то важи за 
главне радијалне улазно-излазне правце у насељу – поготову ка Алексинцу), 
посебно ако се ради о врсти робе која се, на пример производи у региону и 
представља његову специјалност, представља засигурно изградњу од интереса за 
насељску управу. Оваквом изградњом насеља ће се афирмисати као регионални 
центар и добити посебан статус у регионалној мрежи центара. На насељском нивоу 
таква изградња би сем пружања специјалне услуге била и ново обележје насеља. 
Међутим, ако се ради о трговинском центру који је конкурентски локалној 
производњи, посебно ако је у питању нека од светских компанија онда може доћи до 
значајних последица по укупни локални привредни развој4. Изградња 
специјализованих спортско-рекреативних, културних, забавних, едукативних 
центара, ... посебно оних који су специјализовани и имају шири значај, без обзира на 
непогодности које може изазвати на локалном нивоу, може бити од изузетног 
значаја за укупни развој насеља. Међутим њихова изградња мора бити у 
одговарајућем односу са реалним могућностима насељске управе да буде су-
инвеститор, потребама локалног становништва и осталим неопходним 
комплементарним насељским садржајима које ће подржавати њихов насељски 
и/или регионални значај.... 

 Развој специјализованих пословно-производних центара – концентрисање 
пословних и радних активности, са допунским и пратећим комерцијалним функцијама је 
изразито тржишни захтев, а са друге стране омогућава лакше управљање и контролу 
негативних ефеката ових активности на квалитет животне средине. Изградња 
специјализованих пословно-производних центара не подразумева концентрисање исте 
врсте активности. Напротив, програмска понуда у структури таквих центара мора бити 
веома диверсификована. Она заправо подразумева концентрацију радних активности, која 
омогућава добру тржишну размену информација и комплементарност понуде активности. 
Негативан ефекат развоја оваквих центара је изразито усмерено кретање корисника у два 
критична дневна пика. Ипак, овај ефекат се контролише адекватним степеновањем 
величине пословно-производних јединица и добром просторном организацијом оваквих 
центара. 
 
Генерално, концепт је постављен тако да омогућава већу слободу тржишним механизмима 
програмског развоја насељских централних функција у јасно дефинисаном просторном 
концепту система централних простора, а сталним мониторингом и адекватним 
управљачким мерама прати се и стимулише или де-стимулише изградња на одређеним 
локацијама – зонама насеља у циљу успостављања просторно избалансираног развоја. 
 
 
 

                                                 
4 Изградња великих мега маркета може имати двојако дејство на развој урбане структуре. Са једне стане, може допринети 
бољој снабдевености грађана, подићи вредност неразвијеног градског земљишта,..., али са дуге стране може произвести 
драстичне миграције становништва у граду и сходно томе донети нове соабраћајне проблеме; могу битно утицати и на социо-
економске односе у граду, на пример, тако што ће условити пропадање и затварање низа мањих трговина које не могу на 
тржишту бити кокурентне великој трговини. У том смислу, планирање и изградња оваквих активности и простора мора бити 
под контролом градске управе и мора се посматрати интегрално у односу на укупни економски, социјални, ... живот града. 
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4.3.2.3. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНИХ ФУНКЦИЈА - СИСТЕМ                       
НАСЕЉСКИХ ЦЕНТАРА 
 
Организација насељских централних активности у Сокобањи формирана је поштовањем 
правила: - дефинисање и степеновање опсега јавног интереса у зонама центара, - 
балансирањем односа тржишног и јавног интереса у зонама центара, - омогућавање 
управљања тржишном логиком, - понуда различитих видова и праваца развоја централних 
активности, - препознавање динамике активације делова у структури центара. 
 
Основни принципи унапређења квалитета система центара у Сокобањи су предлогом 
развојног концепта спроведени кроз више аспеката: 
 Организациони: степеновање концентрације, преклапање са осталим функцијама и 

активностима; 
 Дистрибутивни: према структури потреба, према динамичности потреба, према 

приступачности; 
 Трансформабилни : прати промене тржишта, однос физичке структуре и промена 

активности, допуна осталим активностима. 
 
 
Груписање централних активности: преовлађујуће, допунско, пратеће 
 
Основно правило савремених третмана неке урбане средине је да се на сваком просторном 
нивоу може организовати полифункционално коришћење простора, којим се обезбеђује 
флексибилност и трансформабилност структуре. У том смислу не планира се простор једне 
намене, већ простори превлађујуће намене што подразумева 50 до 80% заступљености 
одређене намене. Односно, нека активност може бити допунска некој другој, у односу 
60%:40%, али са пратећом активности која се може појавити у мањем проценту као трећа на 
рачун допунске. 
 
У случају централних функција, ово слојевито комбиновање активности, још се усложњава 
обзиром да се у структури централних активности налази велики број веома различитих 
намена простора. Како тржишне законитости не дозвољавају прецизирање лоцирања и 
програмског дефинисања централних активности у оквиру планираних центара, то се заправо 
начин преклапања активности у неком простору регулише правилима уређења и правилима 
грађења. 
 

 
Опис планираних централних активности 
 
За све типове планираних центара у насељском систему централних фунција примењен је 
принцип сложеног комбиновања активности. 
 
Насељски општи центри: прерастају у пословно-трговачке улице са великом густином 
пословно-услужног простора преко 10 м2/м1 улице, са интензивним колским саобраћајем.  
 
У постојећим објектима планира се трансформација приземља, сутерена и прве етаже у 
пословне и јавне садржаје док је на спрату могуће становање. Пожељан је континуитет 
трговачких радњи и занатских локала у приземљу. Сервиси који су бучни нису дозвољени. 
Нова изградња на појединачним парцелама подразумева и изградњу чисто комерцијалних 
објеката, који треба да буду грађени као архитектонско-урбанистичке целине. Стимулисаће се 

доградња солидних постојећих зграда до висине суседа, довршавање, уређење и промена 
неодговарајуће структуре, кроз целовите реконструкције. 
 
Потребно је насељске опште центре обликовно завршити и садржајно допунити 
савременим услугама које задовољавају потребе насељског становништва у функцији 
слободног времена, забаве, спорта и рекреације. Обликовање ових центара ускладити са 
већ формираним елементима архитектонског приступа. 
Колски приступ за снабдевање (утовар и истовар робе) на главним трговачким улицама по 
правилу решава се директно са улице, при чему је могуће временско ограничење. 
Паркирање на јавним просторима трговачких улица и пешачким зонама треба планирати 
само за посебно регистрована возила локалних корисника (првенствено становника), за 
паркирање возила за снабдевање са фиксним временом задржавања и за паркирање 
бицикала. 
 
Специјализовани центри: То су вишефункционални комплекси различите величине од 2 
до 25 ха са доминантном комерцијалном наменом која може садржати остале 
компатибилне намене као секундарне, укључујући и пословно становање (пословно 
становање је посебан облик службеног становања у функцији основне намене пословања, 
које не подразумева социјалну инфраструктуру - снабдевање, школе, обданишта итд.). 
Специјализовани центри су, по правилу, ван централне зоне, а по положају деле се на 
насељске и ваннасељске и могу у амбијенталном смислу бити посебне целине у односу на 
контактне зоне. 
 
Могућност трансформације се креће од задржавања и реконструкције постојећих објеката 
за нову намену до потпуне замене објеката новом структуром у складу са будућом 
наменом. Иако су ово посебни комплекси у односу на околно ткиво, њихова намена, 
волумен, саобраћајни приступ и потребе за паркирањем не смеју ни на који начин да угрозе 
контактну зону. 
 
Зоне дисперзије: У свим врстама насељског ткива планирани су мањи комерцијални и 
сродни садржаји, чији ће распоред бити усаглашен са потребама околног становништва 
или корисника на принципима тржишта. 
 

 
4.3.3.УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЦЕНТАРА 
 
Комерцијални центри и активности - централне функције приватног 
сектора 
 
Правила за степен заузетости (З): Парцела са комерцијалним делатностима може 
бити изграђена и 100% под посебно планираним условима, у централној зони насеља 
(главни насељски центар), усаглашена са свим суседима, када заузима целу површину 
блока, или ако се наслања на постојеће (или планиране) калкане суседних зграда на 
заједничким границама парцела. 
 
Правила за паркирање: Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња 
подземних гаража у блоку могућа је у функцији гараже за кориснике околних објеката и 
парцела, под условом да је доминантна намена блока комерцијална, да је укупна површина 
заједничког дворишта довољне величине и да је омогућен приступ са две стране. Могуће је 
да гаража у средишту блока буде подземна, а изузетно и до једне етаже (2,5 м) изнад коте 
терена.  
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На ивици блока и на регулацији блока гараже по правилу треба да буду вишеспратне. Кровне 
површине подземних гаража морају се уредити као пешачке површине са значајним учешћем 
специјалног кровног зеленила. Више-етажне надземне гараже треба градити као ивичне 
објекте који се не могу градити у унутрашњости блокова, осим када је блок јединствена 
просторно-организациона целина. 
 
За новоизграђене објекте потребно је обезбедити паркинг простор на површини (зони, блоку, 
комплексу, парцели) на који се односи План генералне регулације. Услови за изградњу 
паркинг места одређују се по следећој табели: 
 
Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања код изградње 
нових пословних објеката у комерцијалним зонама у центру насеља и пешачким улицама је 
прилагођавање постојећој физичкој структури и задржавање формиране парцелације и 
регулације зграда. Обликовање објекта прилагођава се карактеру амбијента. За веће објекте 
препоручује се да се идејно решење добија конкурсом. 
 
 
4.4. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 
4.4.1.ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ОЦЕНА  
СТАЊА 

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 
План развоја јавних служби рађен је у складу са расположивом документацијом и 

подацима са терена, уз допуну информацијама према важећим планским документима на 
територији општине Сокобања. Решења ових планова (генералног плана, планова детаљне 
регулације и др.) узета су у обзир на начин да се уклопе у планску концепцију предметног 
плана. Будући да се планско решење претходног ГП-а ослања на пројекцију становништва од 
12000стан. у седишту општине до 2010.год., и да је димензионисање јавних служби вршено 
према наведеној пројекцији, планско решење предметног ПГР-а ослања се на сопствене 
пројекције развоја.  

 
 

ОПШТЕ И ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАЗВОЈ ЈАВНИХ 
СЛУЖБИ 

 
Сокобања је једно од најпознатијих бањско - климатских лечилишта у Србији и има све 

специфичности бањског насеља. Позиционирана је у југоисточном делу Републике, на 
надморској висини од око 400 м, у котлини између Ртња (1560 м) и Озрена (1117 м), има благу 
климу, богатство зеленила и богате изворе минералних вода који су познати и ван граница 
Србије по својој лековитости. Традиција организованог туризма траје више од 150 година а 
бања је једна од најпосећенијих у Србији.  Све наведено чини територију општине Сокобања 
изузетним подручјем за које је потребно дефинисати специфичне планске концепције 
излазећи у сусрет посебним захтевима.  

Сокобања је седиште општине и једино насељско насеље на територији општине. 
Укупан број становника општине износи 18571, од тога у насељу Сокобањи има 8407 
становника, односно 45% од укупног становништва. На територији општине има 25 насеља. У 
периоду између последња два пописа становништва евидентан је тренд опадања броја 
сталног становништва за више од 10%. Евидентан је изразито негативан природни прираштај 
на 1000 становника на нивоу општине и он износи 12,6. 

Контингент радно способног становништва у насељу Сокобањи износи  6757, што 
представља значајно учешће у укупном броју становника насеља и општине и уједно чини 
потенцијал за укупан развој, као и развој појединих сектора са већом могућношћу 
запошљавања, као што је туризам.  

Број предшколске деце је 540, што представља 6.4% од укупног броја 
становништва. У односу на пожељну старосну структуру, овај број је гранично 
задовољавајући (искуствени норматив износи мин 6% становништва за ову старосну 

групацију). Податак указује да потенцијал младог становништва постоји и да га 
подстицањем развоја одговарајућих сектора јавних служби треба подржати.  

Школска деца и омладина заступљени су са 992, што представља 43% у односу на 
укупан број овог контингента у општини Сокобања (2343). У исто време учешће ове 
категорије у укупном становништву насеља износи 11,8%, што је мање од 12% у старосној 
пирамиди колико је пожељно. Појединачно посматране групације основношколског и 
средњошколског становништва на нивоу општине изгледају на следећи начин:  број деце 
од 7-14год. је 1407, а број омладине од 15-19 год. је 936. Oво су информације од интереса 
за планирање и димензионисање мреже основношколских и средњошколских установа.  

 
Старо становништво, старости 60 година и више заступљено је са 1739 особа, што 

представља нешто више од 20% од укупног броја становништва насеља. Податак говори о 
релативно великој заступљености ове старосне групације (искуствени норматив износи 
макс.18% становништва за ову старосну групацију). У исто време, укупно у општини има 
4493 стара лица, што значи да учешће старих лица у насељу Сокобањи у односу на 
општину износи око 39%. Дистрибуција старог становништва у општини је неравномерна у 
односу на укупну дистрибуцију становништва, осносно велика већина овог становништва 
налази се у сеоским насељима.  

 
Информација указује на посебне потребе везане за неке видове јавних служби на 

нивоу општине, посебно здравствене заштите, као и на то да се планирање ових служби за 
насељ Сокобању не може ограничити само на насељско становништво, већ део услуга у 
насељу мора бити димензионисан имајући у виду заступљеност старијег контингента на 
нивоу општине.  
 

Развој насеља у великој мери зависан је од развоја туризма на територији општине, 
а посебно насеља Сокобање и посебни природни ресурси и њихова експлоатација дају 
печат развоју насеља и непосредног окружења подстичући га. Стога је и развој јавних 
служби као скупа урбаних сервиса такође у зависности од укупног развоја подручја, као и 
демографска структура, миграције и степен запослености као релевантни показатељи за 
развој јавних служби.  

 
Подаци о стању и пројекцији становништва у насељу Сокобањи и насељима која му 

гравитирају указују да насељ Сокобања има значајан гравитациони потенцијал и да у 
будућности може постати локални центар са великим степеном самодовољности. 
Наведена насеља имају известан демографски потенцијал и задовољавају критеријуме 
рационалне организације јавних служби.  
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Међутим, повољна дистанца између насеља и гравитационог центра, уз одговарајућу 
саобраћајну опремљеност дају могућност примене различитих принципа и различите 
организације јавних служби.  
 

Основне демографске карактеристике у односу на јавне службе општине Сокобања су 
следеће:  
 

Редовне основне школе, 2004/2005. - крај школске године 22

Ученици основних школа,2004/2005. - крај школске године 1460

Средње школе, 2004/2005. - крај школске године 1

Ученици средњих школа, 2004/2005. - крај школске године 551 

Више школе, 2005/06. шк. год. - 

Студенти виших школа, 2005/06. шк. год. - 

Дипломирани студенти виших школа, 2005/06. шк. год. - 

Факултети, 2005/06. шк. год.        - 

Студенти факултета, 2005/06. шк. год.        - 

Дипломирани студенти факултета, 2005/06. шк. год.        - 

Број становника на 1 лекара, 2005.  486.7
 
 
4.4.2.ПЛАНСКИ ОСНОВ У ОДНОСУ НА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  

 
Просторни план Србије 

 
Просторним планом Србије, дефинисани су јединствени минимални стандарди за 

поједине садржаје јавних служби, са циљем остварења једнаких права у домену задовољења 
основних потреба становништва Србије и хомогенизације њеног простора. Смернице за 
примену Просторног плана Србије у другим просторним и урбанистичким плановима налажу 
да се у плановима обезбеде услови за лоцирање јавних служби у складу са критеријумима 
смештаја и локационо-развојним потенцијалом подручја и политиком регионалног развоја.  

 
Током протеклих година од доношења Просторног плана Србије није остварен 

очекивани степен имплементације планских решења, док су се истовремено друштвене, 
политичке и економске околности у земљи драстично промениле. Већ је увелико заступљен 
став у струци да је, у домену планирања јавних служби укупно, евидентна недовољна 
употребљивост модела приказаног Просторним планом Србије.  

 
Разлози за то су: (а)недовољна међусобна усклађеност елемената концепта ППС; 

(б)нереалистични захтеви у погледу системских промена ради остварења циљева у домену 
јавних служби; (в)нејасна операционализација у односу на управне /просторне јединице, као и 
(г)занемареност просторног аспекта. У складу са тим, концептуалне поставке Просторног 
плана које се односе на модел рационализације јавних служби су усвојене само на 
генералном нивоу, док ће се у већој мери применити препоруке Просторног плана у погледу 
минималних стандарда за сервисе и објекте друштвених делатности. 

4.4.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ И ОЦЕНА СТАЊА 

 
 

Опште карактеристике примарнe, секундарне и здравствене 
заштите за стационарно лечење 
 

Општа развијеност мреже здравствених сервиса на територији општине Сокобања 
огледа се у броју лекара према броју становника и он је релативно неповољан и износи 
486.7 становника по једном лекару.  

 
Према статистичким подацима, број здравствених пунктова опште медицине и 

специјалистичких служби у општини Сокобања је 4, а такође постоје и 2 организационе 
јединице за стационарно лечење са укупно 930 постеља.  Према подацима са терена, 
присутне су следеће здравствене установе на територији Плана генералне регулације:  

o Болница за плућне болести ''Озрен'' 
o Дом здравља  
o Специјална болница “Сокобања” 
o Природно лечилиште “Бањица” 
o Поликлиника “Сокоград” 
o Ветеринарска станица 

 
 
Укупна површина комплекса у постојећем стању износи 0,45 ха. Из приложеног се 

лако може уочити да је дистрибуција здравствених служби на територији општине 
Сокобања изразито неравномерна и да становништво у великој мери гравитира центру 
општине. Већина насеља у гравитационом подручју нема здравствени пункт или 
организовану здравствену службу. Здравствени сервиси примарне здравствене заштите у 
насељу Сокобањи оријентисани су пре свега на кориснике ширег подручја насеља и у 
мањој мери на кориснике из насеља у блиском окружењу.  

 
Стање и развијеност мреже здравствених установа на територији општине 

Сокобања може се оценити као неповољна - територијална покривеност општине 
установама примарне здравствене заштите у доброј мери не задовољавају потребе 
корисника, док разноврсност и присуство високоспецијализованих и стационарних установа 
чини ову општину, па и насељ Сокобању специфичним. 

 
 У оквиру примарне здравствене службе у Сокобањи се налази Дом здравља у 

седишту општине који има и специјализоване службе огранка Дома здравља. У 
оквиру специјализоване и стационарне здравствене службе, Сокобања располаже 
следећим установама: 
 

 Завод за рехабилитацију, превенцију и лечење хроничних, неспецифичних и 
професионалих обољења плућа „Сокоград“ располаже са 370 постеља, од којих 
је 200 у новом Заводу Б категорије. 

 
 Специјална болница „Сокобања“ је научно-наставна база при медицинском 

факултету у Нишу и има одобрење Министрарства здравља за примену природних 
фактора у лечењу. Располаже тимом од 150 медицинских радника, 296 запослених, 
односно 35 лекара специјалиста и има капацитет од 560 постеља. 
Болница је одлично опремљена савременим апаратима за испитивање плућне 
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функције, лабораторијом, као и стационарним одељењима за превенцију, 
полуинтензивну и интензивну негу, и другим специфичним елементима опреме. 
Амбулантно- поликлиничка служба на располагању је бањским пацијентима 24 часа 
дневно. Балнеолошки капацитети укључују: хидротерапију термалном водом, 5 
базена, 78 када, инхалаторијум, физикалну терапију, стазе здравља, теретану и 
спортске терене.  

 
 Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен“ је установа 

са дугом историјом која датира од 1935.године, а од 1956.године се развија и очно 
одељење. Од 1965. године формиране су и пнеумофизиолошка, интернистичка, 
офталмолошка, неуропсихијатријска, физијатријска и стоматолошка служба. Данас 
болница располаже са 280 постеља. Око 60% болесника је са подручја Београда, 20% 
из Нишког региона а остали болесници са територије целе Србије.  
У болници је запослено 22 лекара специјалисте, 57 медицинских и рентген техничара, 
8 физиотерапеута и 16 лабораната. Болница је солидно опремљена медицинском 
техником и опремом за дијагностиковање, микробиолошком и биохемијском 
лабораторијом.  
 
Решењима Владе Србије дата је сагласност на иницијативе за покретање поступака 
приватизације у више установа за рехабилитацију и лечење, међу којима је и  
Специјална болница „Сокобања“.  
 

 Снабдевање становништва лековима организовано је преко Апотекарске установе 
“Сокобања” и 5 апотека, чиме је покривена већина територије плана. Поред наведеног, 
у Сокобањи постоји и 1 ветеринарска станица.  
Здравствене службе и установе на територији Плана Сокобање и његовог 

гравитационог подручја обухватају 3 нивоа пружања услуга: примарни и делимично 
секундарни ниво, као и стационарно лечење тако да у погледу разновсрсности понуде 
здравствених служби, Сокобања има добру развијеност али је пожељно да се секундарни 
ниво пружања услуга комплетира. Такође је потребно унапредити активност примарне 
здравствене заштите како би се остварила равноправност у доступности служби примарне 
здравствене заштите и нарочито ако се има у виду да је ово сервис који прихвата око 80% 
потреба везаних за здравствене услуге. Специфично обележје Сокобање су специфични 
здравствени сервиси, као и различити видови пружања здравствених услуга домицилном 
становништву и гостима-туристима.  

 
Демографска слика, као што је изложено напред, је релативно неповољна, што указује 

на нешто повећане потребе за неопходним здравственим сервисима, посебно када се ради о 
циљној групи старијег становништва у насељу и општини. Међутим, будући да је значајно 
заступљена категорија млађег, односно предшколског и школског становништва, потребно је 
планирати резервне капацитете у различитим формама рада и организације служби 
намењених овим групацијама, односно служби везаних за предшколске и школске објекте. 
Обзиром на постојеће трендове рационализације рада здравствених служби потребно је у 
будућем периоду размотрити могућност увођења нових форми рада.  
 
 
 
 
 

4.4.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКАТА ОБРАЗОВАЊА И 
ОЦЕНА СТАЊА 
 

Основно образовање 
 
На територији ПГР-а Сокобања постоји матична основна школа и средња школа. 

На територији целе општине Сокобања постоји 22 школе са 77 одељења и 1343 ученика, те 
се може рећи да је постигнута добра територијална покривеност у односу на број насеља у 
општини. Бонитет основне школе на територији Плана је задовољавајући. Тренутни 
капацитет основне школе у седишту општине износи: 2374 м2 БРГП и 0,35ха комплекса, уз 
остварене нормативе од 1,9м2 обј./кориснику, односно 2,8м2 комплекса/кориснику, што је 
недовољан капацитет.  

План развоја мреже објеката образовања мора се ослонити на следеће улазне 
елементе: демографски потенцијал (величину циљних старосних група и демографске 
трендове), и просторну дистрибуцију постојећих и планираних објеката, као и оптимална 
растојања између појединих објеката и групација веће концентрације становања. У 
планском периоду, посматрано на ширем подручју, било би потребно ускладити 
демографске потенцијале гравитирајућих насеља, посебно школске деце са капацитетима 
основног образовања, и нарочито оних насеља која задовољавају критеријум минималне 
демографске величине (мин. 1000 становника). У том смислу, није могуће одвојено 
посматрати развој основног образовања на територији Плана од развоја околног подручја. 
На овај начин би се Сокобања делом растеретила притиска деце виших разреда која су 
упућена само на једну школу. Капацитет школа према броју ученика који прелази број од 
700-900 ученика је веома велики и премашује рационалну организацију. 
 

Групација школске деце и омладине до 19год. износи 992 стан. (око 11,8%), обзиром 
на околност смањеног броја деце у односу на просечне искуствене вредности, потребно је 
што бољим условима образовања омогућити остајање деце и омладине на подручју. Број 
предшколске деце је 540, што представља 6.4% од укупног броја становништва насеља, 
што је нешто изнад просечних вредности и може се сматрати демографским потенцијалом 
и основом за обнављање становништва. Овакви подаци указују да је учешће младе 
старосне групе у укупној популацији у насељу Сокобањи значајно те да ову чињеницу 
приликом разматрања мреже објеката образовања треба узети у обзир.  

 
Просторна дистрибуција објеката основног образовања у насељу Сокобањи није у 

потпуности повољна у односу на радијусе опслужености. Стога је потребно планским 
решењима предвидети могућност проширења капацитета, односно ефикасније 
организације постојећих капацитета, уз неопходну доградњу и реконструкцију и бољу 
опремљеност али и могућност увођења нових локација образовних пунктова.   

 
Средње образовање 
 
У насељу Сокобањи постоји једна средња школа са 21 одељењем и 546 ученика. 

Бонитет и опремљеност средње школе на територији Плана је задовољавајући. 
Капацитети школе су, према расположивим подацима попуњени. Поред ученика из  
Сокобање, ка школи гравитирају и ученици из гравитирајућих насеља. Тренутни капацитет 
средње школе у седишту општине износи: 1257 м2 БРГП и 0,77ха комплекса, уз остварене 
нормативе од 3,8м2 обј./кориснику, односно 23.5м2 комплекса/кориснику, што је недовољан 
капацитет.  
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Недостатак представља релативно сужен избор образовних профила, те су ученици 
упућени на центар општине ради даљег образовања. Планска перспектива развоја овог 
сектора биће у зависности од укупног развоја, његове позиције унутар општине и региона, што 
може водити проширеној понуди образовних профила и повећању капацитета. Овакав развој 
у највећој мери зависи од могућности локалне самоуправе да подржи  оваква решења. 
Додатни квалитет развоју средњег образовања донео би и планирани Дом за смештај 
ученика, тако да би се на дуги рок обезбедила попуњеност капацитета школе. 

 
Акуелни статистички подаци за територију ПГР-а Сокобања указују да је број 

популације средњошколског узраста, узимајући у обзир и средњошколску популацију са 
територије општине, већи од капацитета средње школе (која је попуњена 100%); но, 
меродаван би био и податак о тежњи целокупне популације ове старосне групе да настави 
школовање. Са друге стране, програми уписа у средње школе на територији средишње 
Србије у последњих неколико година теже да обезбеде места у средњообразовним 
установама за око 80-90% ове популације. Из свега можемо закључити да би перспективно 
требало стварати услове за просторне резерве у капацитету средњошколског образовања у 
Сокобањи, идући у сусрет са једне стране демографској слици, а са друге стране – исказаним 
потребама привреде у погледу образовања кадрова, као и општој потреби стицања средњег 
образовања за највећи део популације. Истовремено је неопходно концептом развоја путне 
мреже обезбедити комфорније одвијање дневних миграција са сврхом одласка у средњу 
школу. 
 
 
4.4.5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ ДЕЧЈИХ УСТАНОВА И ОЦЕНА 
СТАЊА 
 

У Сокобањи постоји једна комбинована дечја установа у којој борави 325 деце. 
Капацитет објекта је 1600м2 и 0,64ха комплекса и недовољан је за потребе насеља и 
гравитирајућих насеља. Остварени нормативи су: 7.3м2 обј./кориснику, односно 29,4 м2 

комплекса/кориснику. Поготово је изражен проблем недостајућих посебних предшколских 
одељења.  

 
Мрежу дечјих установа на територији ПГР-а Сокобања и околних насеља можемо 

условно оценити као незадовољавајућу, јер не постоје пунктови за предшколску припрему 
деце у односу на пожељан радијус опслуживања.  

За прецизну процену броја деце која би гравитирала предшколским установама 
значајан податак је учешће запослених жена у структури запослености. Међутим, и даље 
веома велики број деце није обухваћен ни предшколском припремом, а камоли комплетан 
предшколски узраст.  

 
Број деце у постојећој дечјој установи је релативно велики (325), тако да није пожељно 

разматрати могућност повећања капацитета постојеће установе, већ се морају планирати 
нови. Број деце која бораве у вртићу са територије ПГР-а износи 60%, али треба имати у виду 
да је ово једина дечја установа на територији општине и да је велика концентрација 
запослених са територије општине управо у насељу Сокобањи. Међутим, потребно је 
посматрати одвојено групацију од 6-7 год. с обзиром да је за њу потребно обезбедити 100% 
обухвата у дечјим установама, због обавезног похађања припремног разреда.  

 
 
 

На основу грубе претпоставке може се доћи до закључка о потребним додатним 
капацитетима дечјих установа, односно организацији припремних одељења за школу. С 
обзиром на просторну дистибуцију постојећих и планираних стамбених зона, као и 
величину старосне групације (предшколске деце), програмска претпоставка је да је 
потребно определити 3 нове локације вртића, и то једну комбиновану дечју установу и 2 
припремна одељења.  
 
 
4.4.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋИХ УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
И ОЦЕНА СТАЊА 
 
 

На територији ПГР-а Сокобања постоји Центар за социјални рад „Сокобања“, који се 
бави социјалном заштитом и обезбеђивањем социјалне сигурности грађана.  

Не постоје следећи облици социјалне заштите: 
 Поремећени породични односи, 
 Заштита деце без родитељског старања,  
 Заштита деце са поремећајем у понашању,  
 Брига и нега старих лица (дневни, стални боравак).  
 
Објекат намењен социјалном старању на територији ПГР-а Сокобања не постоји, 

тако да је потребно у планском периоду задовољити постојеће потребе и антиципирати 
будуће. Тренутно су корисници социјаног старања упућени на друге општине.  

 
 
У наредном периоду акценат треба да буде на новим формама институционалног и 

ванинституционалног решавања проблема социјално угрожених слојева становништва: 
 отварање клубова за окупљање старих и пензионисаних лица на нивоу месних 

заједница, 
 јачање патронажне службе и службе за негу старих и болесних лица, 
 реализација активности на ублажавању и санирању проблема остарелих лица кроз 

институционално и ванинституционално збрињавање, 
 организовање и подстицање добровољног рада грађана и омладине за помоћ 

старим лицима, 
 активан превентиван рад на терену. 

  
Развој овог сектора не спада у домен обавезног обезбеђивања капацитета од 

стране државе нити локалне заједнице, али је то свакако пожељно. Стога је развој и 
перспектива социјалне заштите у великој мери зависна од могућности и перпективе развоја 
целокупне локалне заједнице.  
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4.4.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 
 

На територији ПГР-а Сокобања заступљени су следећи објекти културе: 
 
А. Народна библиотека „Стеван Сремац“  
Бибилиотека у Сокобањи има традицију 130 година. Располаже фондом од преко 30.000 
књига. У свом саставу има међунардни центар за туристичку и еколошку документацију. Једна 
од активности библиотеке је и бијенале еколошке карикатуре.  
 
 
Б. Завичајни музеј  
Музеј располаже експонатима из области археологије, етнологије и историје. Редовно се 
организују изложбе слика, скулптура и других експоната. Испред музеја је уређен амфитеатар 
који се у летњој сезони користи као летња позорница за позоришне представе и књижевне 
вечери.  
 
В. Организација за спорт, културу и туризам 
Ова организација основана је са циљем развоја и унапређења туризма и културне понуде 
Сокобање. У њеном саставу је музеј, биоскоп и галерија – легат.  
 
Г. Галерија – легат  
Галерија представља легат Милуна Митровића, академског сликара. Ликовна колонија 
„Сокоград“ годишње окупља еминентне уметнике и редовно обогаћује своју збирку.  
 
Д. Биоскоп  
Биоскоп има веома добру дворану од 350 места и услове за приказивање филмова као и 
приказивање позоришних представа.  
 
Ђ. Аматерско СБ позориште  
Позориште  окупља велики број писаца и ентузијаста, а такође постоји и летња позорница 
која се активно користи.   
 
Е. Културне манифестације 
У Сокобањи су организоване бројне културне манифестације као што су:  
"Eтно – кутак“, међународни фестивал хармонике, Златне руке, Бијенале еколошке 
карикатуре, Фестивал цвећа,  Бањско културно лето и др.  

 
Укупна површина комплекса културе у постојећем стању износи 0,78 ха. 
 
Сервиси информисања на територији ПГР-а Сокобања су: Радио Сокобања и 

Телевизија Сокобања.  
 

Културни садржаји на територији ПГР-а у постојећем стању су релативно богати и 
разноврсни, па је потребно овакав тред подржати у планском периоду, односно ускладити 
разноврсност садржаја и програма са опремљеношћу и капацитетом објеката.  

 
 
 

4.4.8. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОБЈЕКАТА УПРАВЕ И АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ОЦЕНА 
СТАЊА 
 
 

Управа и администрација заступљена је са следећим објектима:  
 Општина,  
 Суд,  
 СУП,  
 Катастар 
 Републички завод за здравствено осигурање 

Месна канцеларија Сокобања покрива насеља: Бели Поток, Блендију и 
Николинац. Нису исказане потребе за повећањем капацитета објеката управе у Сокобањи, 
а бонитет објеката је солидан. Потребно је повећати ниво опремљености.  
 
 
4.4.9. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА И ОЦЕНА СТАЊА 
 
На територији ПГР-а постоје два верска објекта, и у великом броју насеља која гравитирају 
Сокобањи.  

Посебна културна вредност је црква Св. Преображења Господњег. Постојање 
објекта евидентирано је пре 1834 године, но срушена је око 1855, год. и поново подигнута 
1892.год. Црква је грађена у српско-византијском стилу. Звонара је одвојена од цркве и 
подигнута је 1936.год. Површина комплекса је 0,45ха.  

У планском периоду потребно је остварити сарадњу са надлежним структурама како 
би се што прецизније процениле будуће потребе за објектима ове врсте.  
 
4.4.10.ПРИСТУП 
 

ПОЛАЗНА ОПРЕДЕЉЕЊА од значаја за развој јавних служби заснована су на 
следећим међународним документима: 
 

o АГЕНДА 21. У оквиру циљева и задатака везаних за унапређење одрживог развоја 
људских насеља Агенда 21 препоручује формулисање и примену програма за 
смањење утицаја миграција село-насељ, тако што ће се побољшати животни услови 
на селу. Такође, препоручено је унапређивање урбаног управљања путем 
доношења одговарајућих смерница за просторно и урбанистичко планирање и 
њихову реализацију. Од посебних активности пре свега се наглашава значај 
квалитетне здравствене заштите, сервиса и услуга: 
1. Развијање система примарне здравствене заштите;  
2. Испуњење примарних здравствених потреба сеоског, семиурбаног и урбаног 

становништва;  
3. Приоритетно постизање просторне покривености здравственим службама за оне 

популационе групе које за тим имају највећу потребу, посебно за оне које живе у 
сеоским подручјима;  

4. Изграђивање основне службе здравствене делатности, праћење и планирање 
система. 

o ХАБИТАТ АГЕНДА. Квалитет живота се дефинише као централна брига у склопу 
развоја људских насеља, а у складу са тим се истиче доступност као главни 
критеријум оцењивања квалитета садашњег и будућег нивоа услуга друштвених 
делатности, а посебно образовања и примарне здравствене заштите за све.  
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o Одржива људска насеља подразумевају социјалну интегрисаност укључујући 
одговарајуће сервисе здравства и образовања. Ови сервиси треба да буду 
приступачни (affordable) и једнако доступни како би служили циљу одрживости и 
социјалног развоја насеља. 

o НОВА АТИНСКА ПОВЕЉА посебно охрабрује развој социјалних/јавних сервиса пошто 
они подржавају контакт и комуникацију и истиче потребу примене локално осетљивог 
приступа.  

 
Имајући у виду полазна опредељења, као и потребу превазилажења проблема у 

досадашњем приступу, методолошки приступ планирању јавних служби у Плану генералне 
регулације   биће заснован на следећем: 

o Елементима просторно-физичког (просторни развој јавних служби и мрежа 
саобраћајница), функционалног (дистрибуција планираних површина намењених 
становању и опремљеност зона јавним службама) и демографског развоја; 

o Понуди/избору критеријума и индикатора прилагођених мањим просторним  целинама. 
 
 
4.4.11.ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 

За фокус планске интервенције пре свега је интересантан сегмент јавних служби које 
су обухваћене обавезном друштвеном бригом и представљају елемент друштвеног/животног 
стандарда. То су: на првом месту образовање и примарна здравствена заштита, а потом и 
дечја и социјална заштита. Будући да планске препоруке међународних докумената истичу 
примарну опремљеност, то је и овде нагласак стављен на основно образовање, сервисе 
примарне здравствене заштите и дечје васпитање и образовање (заштиту). Разлози за овакво 
издвајање, поред наведеног, су такође везани за чињеницу да ове сервисе карактерише 
изражена дисперзија у простору и везаност за мрежу, што је од великог значаја за 
просторни концепт развоја.  

У погледу принципа планирања јавних служби на подручју Плана генералне регулације 
Сокобање, издваја се следеће: 

 
o обезбеђивање равноправности у коришћењу услуга и доступности сервиса за 

сво становништво, уз паралелну примену принципа рационалности и веће 
економске ефикасности.  
 

o истицање локалних (просторних и других) обележја које утичу на приступ 
планирању јавних служби и избор циљева/задатака, критеријума и параметара/ 
норматива, тако да они буду контекстуално специфични.  

 
o Тежња ка заједничком/интегративном (позитивном) деловању развоја јавних 

служби на просторни и укупни развој насеља   и њеног гравитационог подручја. 
 

o Уважавање утицаја актуелних вредносних категорија у домену јавних служби, 
односно обезбеђивање услова за увођење нових (власничка трансформација, 
равноправан третман свих категорија јавних служби, омогућавање партнерских 
односа у домену јавних служби), на начин који не угрожава принцип доступности 
и равноправности у коришћењу сервиса јавних служби. 

 
 
 

o Планска поставка третира одвојено питања просторне организације од 
укупне организације/управљања јавним службама, иако пуна имплементација 
планских решења овог Плана подразумева њихову координацију и 
усаглашеност, обједињујући тако елементе просторне организације и развоја са 
управљањем и финансирањем самих јавних служби и, као и комплементарних 
активности (уређења земљишта, изградње и реконструкције путне мреже, итд.). 

o У циљу добијања што ефикаснијих решења која ће у највећој могућој мери испунити 
очекивања свих заинтересованих актера, непоходна је транспарентност при 
њиховом раду, максимално укључивање локалне заједнице и становништва, 
што је у потпуности у складу са савременим и ефикасним принципима урбаног 
планирања.  

 
o У циљу реализације ових принципа који ће допринети добијању подршке свих 

заинтересованих актера, а нарочито локалног становништва, потребно је 
обезбедити одговарајућу базу података која чини реалну основу планирања.   

 
4.4.12.РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА 
 
 

Општа карактеристика развијености јавних служби на територији ПГР-а Сокобања је 
релативна покривеност територије примарним сервисима, а са друге стране присуство 
специфичних садржаја који по свом значају или уникалности превазилазе локалну 
опремљеност сервисима.  

Као примарни принцип истичемо обезбеђивање равноправности у коришћењу 
услуга и доступности сервиса за сво становништво, на рачун рационалности и веће 
економске ефикасности. Једна од опција која може делом да премости ову неусаглашеност 
примене основних принципа је опција мобилних служби, тамо где је то рационално и 
могуће применити.  

Подизање квалитета путне мреже и употпуњавање локалне мреже саобраћајница са 
сврхом коришћења јавних сервиса је апсолутни приоритет и услов имплементације 
програма и плана развоја јавних служби. 

Имајући у виду текуће процесе рационализације јавних служби, у циљу подизања 
економске ефикасности и рационалности, можемо да закључимо да би се, по тренду и 
квантитативно посматрано, перспектива јавних служби ПГР-а Сокобање погоршала. 
Компензацију за овакву опцију будућег развоја треба да представља подизање 
квалитетета услуга, боља организација и већа ефикасност служби, уз обавезу сталног 
праћења степена задовољења потреба и остварене ефикасности рада. Приликом избора 
решења везаних за развој јавних служби не треба губити из вида њихову велику улогу у 
уравнотежености развоја насеља, што је опет битан елемент укупног развоја. Најзад, 
локална заједница је потребно да изрази спремност за подршку развоју јавних 
служби што је битан елемент имплементације планских решења. 

Друга поменута карактеристика јавних служби јесу специфичне функције као што су 
оне у домену проширене понуде здравствених услуга и културе, присуство средње школе, 
као и одвијање значајног броја манифестација изван локалног нивоа насеља типа 
Сокобања и тај тренд треба подржати. Са становишта укупног развоја на територији ПГР-а 
Сокобање, даје солидну основу за укупан развој и успостављање и јачање централитета 
насеља. Многе институције имају оријентацију најмање ка корисницима са територије 
трибутарног подручја - скупа насеља у окружењу, и шире, што са становишта 
опремљености јавним службама, даје већи значај насељу Сокобањи. Ово је околност коју 
треба подстицати и искористити у концепцији планских решења и другим развојним 
решењима.  
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4.4.13.ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 
 
 
СЕКУНДАРНИ ЦИЉЕВИ: 
 
1. ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СЕРВИСА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ФУНКЦИЈИ 

РАВНОПРАВНОГ ОСТВАРИВАЊА ПОТРЕБА ГРАВИТИРАЈУћЕГ СТАНОВНИШТВА 
2. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

Равноправност свих корисника у односу на могућности коришћења сервиса јавних 
служби треба да се оствари одговарајућом просторном дистрибуцијом објеката, 
уједначавањем квалитета услуга и опремљености објеката и обезбеђивањем 
ефективне доступности.  
 

3. РАЗВОЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ У СКЛАДУ СА ДЕМОГРАФСКИМ, СОЦИЈАЛНИМ, 
ЕКОНОМСКИМ И ПРОСТОРНИМ СПЕЦИФИЧНОСТИМА ГРАДА СОКОБАЊЕ 

Планом се предлаже развој јавних служби који заснован на принципима одрживог 
социјалног развоја уз максимално ослањање на локалне специфичности, захтеве, 
потребе, могућности и ограничења, што је у складу са опште прихваћеним потребама и 
обавезама укључивања локалне заједнице у креирање сопствене социјалне средине, а 
са сврхом достизања оптималног социјалног и животног стандарда, односно 
интегрисаног и балансираног развоја насеља. 

 
4. КОМПЛЕМЕНТАРАН РАЗВОЈ СЕКТОРА ЈАВНИХ СЛУЖБИ ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РАЗВОЈУ ТУРИЗМА И ДИВЕРЗИФИКОВАНИХ ОБЛИКА 
РАЗВОЈА СТАНОВАЊА као пратеће функције активности становања.  

 
 
5. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УВОЂЕЊЕ НОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ И ВЛАСНИЧКИХ 

АРАНЖМАНА У ДОМЕНУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
Прихватање нових модалитета рада (што укључује алтернативне форме, мобилне 
службе, итд.) и омогућавање укључења приватне иницијативе у домену појединих 
служби, у циљу подизања квалитета услуга на бази здравих тржишних односа.  

 
 
4.4.14.ПРОСТОРНА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА 
 
 

Просторна концепција развоја јавних служби заснива се на изабраним елементима 
просторно-физичког, демографског и функционалног аспекта развоја. Утицај ових аспеката на 
планирање јавних служби огледа се у испитивању и повезивању општих и детаљних 
карактеристика унутар сваког аспекта, са сврхом успостављања веза према локалној средини 
и њеним стварним потребама, интересима и могућностима на оптималан начин. Друштвено-
економски аспект има усмеревајућу улогу у одређивању развојних карактеристика подручја   и 
његове способности да подржи развој јавних служби као и материјалних могућности 
становништва у односу на задовољење потреба у домену јавних служби. 

Концепција развоја јавних служби условљена је следећом релацијом: карактеристике 
становништва - просторна целина - демографски трендови. Стога се узимају у обзир опште и 
посебне демографске карактеристике како би се на адекватан начин процениле актуелне 
потребе у домену јавних служби. Посебно је важан избор критеријума и индикатора 
прилагођених локалном нивоу (насељских подцелина; насељских целина; центра/предграђа; 
околних села, итд.) обзиром на разлике између мањих просторних целина, као и непосредна 

(нпр. број корисника, ученика) и посредна (нпр. кретање наталитета) релација параметара 
према јавним службама, уз праћење трендова у дужем периоду. Посебну, изузетно важну 
улогу како за насеља, тако и за трибутарно подручје има учешће миграторних кретања, 
односно категорија дневних миграција са сврхом коришћења услуга јавних служби. 

Улога просторног аспекта је интегришућа: он има за сврху обједињавање планских 
одлука и политика развоја у простору. Другим речима, елементи просторног аспекта 
представљају оквир унутар које се налазе сегменти других неопходних чинилаца.  

Приликом оцене опслужености подручја јавним службама, осим избора параметара 
и критеријума, потребно је дефинисати и просторни ниво њихове примене. Искуство је 
показало да, ако се анализа врши на неком нижем просторном нивоу, по правилу се добија 
боље стање него што то заправо јесте.  

 
 
Стога се информациона основа и анализа стања заснива на подацима на нивоу 

насеља и мањих подцелина у мери у којој су они били доступни. Параметри, по правилу, су 
везани за број становника, корисника и објеката, просторне капацитете, просторну 
дистрибуцију, бонитет објеката и степен искоришћености.  
Концепт се заснива на следећим принципима и њиховој разради: 
 

o Децентрализација основних видова јавних служби на једнак начин, са крајњим 
циљем учешћа грађана у креирању локалне заједнице у складу са потребама, 
интересима и могућностима; Главни је критеријум доступности примарним 
сервисима јавних служби. 

o Подстицање концентрације проширених садржаја јавних служби (управа, 
администрација, култура, информисање) са циљем учвршћивања 
централитета и атрактивности насеља. 

 
Имајући у виду дугорочни карактер овог Плана, концепт је базиран на 

принципима социоекономске децентрализације друштва чија се пуна примена тек 
очекује у нашој средини.  
 
Предвиђене су следеће активности: 

o Употпуњавање постојећих стамбених зона одговарајућим садржајима јавних служби; 
o Употпуњавање будућих стамбених зона, односно проширења постојећих 

одговарајућим садржајима јавних служби, пре свега примарним здравственим 
сервисима и дечјим установама, односно предшколским одељењима дечјих 
установа; 

o Јачање улоге сектора културе и информисања (уз одговарајућу просторну и 
организациону подршку и увођење тржишних односа, повећање понуде, приватну 
иницијативу, итд.) са циљем јачања централитета и атрактивности; 

o Учвршћивање и концентрација управно-административних служби; 
o Увођење предшколске наставе у склопу других објеката јавних служби (нпр. 

стамбених или стамбено-пословних објеката) где год је то могуће (а у складу са 
обавезом похађања предшколске наставе за целокупну старосну групу). 

o Увођење и дистрибуција посебних видова организације јавних служби (мобилне 
амбуланте, мобилни дечји вртићи, ванинституционална и теренска дневна брига о 
старим лицима).  

o Јачање функције локалног здравственог центра уз употпуњавање специјализованих 
служби, што дозвољава и допуну капацитета,  

o Јачање средњег образовања у складу са потенцијалима и захтевима привреде и 
окружења.  

o У домену средњег и вишег образовања планским решењем се препоручује следеће:  
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 Стварање услова за капацитете интернатског смештаја ученика средњих школа, 
чиме се повећава могућност похађања ученика ван опсега дневних миграција. 

 Стварање услова за капацитете вишег овразовања, у складу са привредним 
развојем и доминантном оријентацијом ка туризму.  

o Алтернативни приступи развоју основног образовања осносе се на: 
 Повољну дистрибуцију комплетних основних школа у трибутарном подручју, или,  
 Увођење нове основне школе на територији Плана  како би се подмириле потребе 

ученика на територији Плана и у трибутарном подручју.  
 
Могућа је изградња допунских капацитета објеката дечје заштите у оквиру постојећих 

или планираних капацитета других намена, под условом да исте не угрожавају безбедно 
одвијање сервиса дечје заштите и да буду у складу са детаљном провером постојећих и 
планираних капацитета.  

Такође, могућа је изградња допунских капацитета примарних здравствених сервиса, 
као и просторија за дневни боравак старих лица у оквиру постојећих или планираних 
капацитета других намена, под условом да исте не угрожавају безбедно одвијање ових 
сервиса и да буду у складу са детаљном провером постојећих и планираних капацитета. Ово 
подразумева могућност доградње, надградње, адаптације и делимичне промене намене у 
складу са потребама и просторним могућностима, уз услове да се обезбеде оптимални 
стандарди коришћења објеката основних намена, односно да се не наруши комфор одвијања 
основних активности, у свему према Правилима уређења и грађења урбанистичког плана. 
 
 
 
4.4.15.ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ  

 
 
Програмски елементи дистрибуције јавних служби на субрегионалном, 

општинском и насељском нивоу дефинисани су на следећи начин:  
 
Обавезни садржаји јавних служби и њихова дистрибуција по просторним нивоима: 

  
Социјална и дечја заштита 

 

1 Домови за лица са посебним 
потребама 

ниво општине (могуће ако 
постоји интерес) 

2 Центри за стара лица 
 

ниво општине, ниво насеља/ 
локалне заједнице (могуће ако 
постоји интерес) 

3 Центри за социјални рад 
 

ниво општине, ниво насеља/ 
локалне заједнице (могуће ако 
постоји интерес) 

4 Предшколско образовање и 
васпитање 
 

ниво насеља/ локалне 
заједнице (неопходно) 

 Образовање 
 

 

5 Основно образовање I/IV разред ниво општине, ниво насеља 
(неопходно) 

6 Основно образовање V/ VIII разред ниво општине (неопходно), 
ниво насеља (неопходно) 

7 Средње образовање субрегионални ниво 

(неопходно), ниво општине 
(могуће ако постоји интерес) 

8 Више и високо образовање субрегионални ниво (могуће 
ако постоји интерес) 

 Здравствена заштита 
 

 

9 Здравствена станица ниво насеља (неопходно) 
10 Дом здравља ниво општине (неопходно), 

ниво насеља/ локалне 
заједнице (могуће ако постоји 
интерес) 

11 Општа болница субрегионални ниво 
(неопходно), ниво општине 
(могуће ако постоји интерес) 

12 Центар за специјализовано лечење; 
медицина рада 

субрегионални ниво, ниво 
општине (могуће ако постоји 
интерес / потреба) 

 
Радијуси опслуживања, гравитационо подручје и обухват становништва појединих 
сервиса: 
Предшколско васпитање и 
образовање  

600-1000м; обухват становништва је 
око 6% , али се коригује 
социоеконимским обележјима 
становништва; 

Основно образовање – I/IV разред 
  

1500м; за 2-3500 становника; за 
дистанце веће од 1500м обавеза 
организовања школског превоза; 

Основно образовање – V/ VIII 
разред   

2500м; за 3-10000 становника; 
обухват становништва је око 12%; за 
дистанце веће од 2500м обавеза 
организовања школског превоза; 

Здравствена станица за 1000 становника; 
Дом здравља  за 10000 становника, зависно од 

густине насељености 
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4.4.16.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 
 

Општа правила уређења за јавне службе 
 
 

Критеријуми за дистрибуцију новопланираних садржаја јавних служби засновани су на: 
 Демографској величини насеља и трибутарних подручја, 
 Постојећим просторним капацитетима,  
 Критеријумима просторне доступности, 
 Позицији подцелине у оквиру подручја ПГР-а Сокобања, 
 Могућности имплементације планских предлога од стране локалне управе. 

 
Постојећи садржаји, објекти и земљиште јавних служби имају карактер јавне намене и 

стога је обавезна њихова потпуна заштита од узурпације и неадекватног коришћења, што 
искључује промену намене или отуђење. Није дозвољена било каква активност у смислу 
промене намене или отуђења без претходно урађене детаљне анализе по свим релевантним 
аспектима у склопу израде урбанистичког плана. Није дозвољена трансформација објеката 
јавних служби и статуса јавног земљишта у остало грађевинско земљиште (нпр. у пословање, 
услуге и др. комерцијални садржаји). 

Промена намене се дозвољава, у складу са урбанистичким планом, уколико је нова 
намена такође јавна, односно дозвољена је промена намене само унутар категорија јавних 
служби. Подстиче се задржавање јавног статуса земљишта. Планским решењем се постојећи 
капацитети задржавају, уз унапређење организације рада, увођење нових модалитета рада и 
унапређење и опремање физичке структуре. 
 

Диструбуција сервиса јавних служби може се одвијати унутар: 
 Централне зоне – у ком случају се објекти могу лоцирати самостално унутар зоне 

или уклапати са другим централним садржајима, без обзира на њихов карактер 
(јавни / приватни), под условом да су испуњени услови компатибилности садржаја. 
У овом случају претежно су заступљени садржаји вишег хијерархијског нивоа 
(насељског, општинског, и делом рејонског нивоа), односно садржаји културе и 
информисања, управе и администрације и средњег образовања, као и верски 
објекти. Претежна намена у овим зонама су централне функције.  

 Специјализованих центара – у којима доминира један или више садржаја јавних 
служби вишег и средњег хијерархијског нивоа – насељског, општинског или 
регионалног/ окружног нивоа. Објекти могу бити лоцирани самостално унутар 
сопственог комплекса. Специјализовани центри обухватају комплексе здравствене 
заштите, основне и средње школе, као и комплексе туристичких и рекреативних 
садржаја. Претежна намена у овим зонама су јавне службе.  

 Дисперзованих садржаја јавних служби - у балансираној и равномерној мрежи, у 
којима доминира један или више садржаја јавних служби локалног хијерархијског 
нивоа, као што су: основно образовање, примарна здравствена заштита у 
друштвеном или приватном сектору, објекти предшколских установа, центар за 
социјални рад. Претежна намена у овим зонама је различита, доминантно 
становање. 
 
 
 
 
 
 

Дистрибуција постојећих и планираних јавних служби: 
 

Здравство: Локација : 
Постојеће: 
Дом здравља  
Болница за плућне болсти ''Озрен'' 
Поликлиника “Сокоград” 
Специјална болница “Сокобања” 
Природно лечилиште “Бањица” 
Ветеринарска станица 
Апотека (5) 

 
 

Планирано: 
Амбуланта са сталном службом у оквиру 
школе 
 
 

- у новим насељима средњих и већих 
густина 
- у оквиру постојеће ОШ 
- у оквиру планиране ОШ  

Основно образовање:  
Постојеће: 
Осмогодишња школа 

 
Проширење постојеће ОШ  

Средње образовање:  
Постојеће: 
Средња школа 

Проширење постојеће средње школе у 
постојећем комплексу 

Дечје установе:  
Постојеће: 
Комбинована дечја установа са смештајем 
деце свих узраста 

 
 
 

Планирано: 
Комбинована дечја установа 

Источни правац  комплекс планиране ОШ 

Предшколско одељење У склопу постојеће ОШ 
Западни правац  

Култура:   
Постојеће: 
РТВ Сокобања 
Библиотека 
Музеј 
Задужбина 
Летња позорница 
Биоскоп 
Галерија 
Аматерско позориште 

 

Управа и администрација 
Постојеће: 
Општина, Суд, СУП,  
Републички завод  
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Објекти јавних служби планирани су у оквиру система центара и на засебним 
комплексима према намени утврђеној ПГР-ом (графички прилог: План намене површина). 
Приликом лоцирања објеката јавних служби обавезно је поштовати еколошке услове 
квалитета ( удаљеност од извора свих видова загађења, осунчаност, изложеност ветру, 
влашност и др. ).  Потребно је обезбедити минималну озелењеност комплекса јавних служби 
од 20%.  

Примарну улогу у развоју јавних 
служби  у планском периоду имаће развој 
специфичних облика здравствене 
заштите, будући да је лечилишно-
здравствена функција седишта општине 
примарна функција. За потребе ових 
делатности обезбеђује се површина 
мешовите намене и оквиру туристичко-
здравствених зона у склопу хотела и 

других капацитета за смештај туриста.  
 
Изградња објеката јавних служби налажу примену следећих стандарда и норматива за 

изградњу садржаја јавних служби: 
 
Дечје установе:  
Капацитет  Маx 270 деце 
БРГП  6-8 м2/детету 
Комплекс 20-25 м2/детету  
Спратност  П+1 
Паркинг место  1Пм /100м2 БРГП 
 
 
 
 
 
Основне школе: 
(оптимални) 
капацитет  

24 одељења (око 720 
деце) 

БРГП  6,5-7,5 м2/ученику 
Комплекс 20-25 м2/ ученику 
Спратност  П+2 
Паркинг место  за 10% запослених  
 
 
Примарна здравствена заштита:  
БРГП  0,003-0,09 м2/кориснику 
Комплекс 0.05-0,12 м2/кориснику 
Спратност  П+2 (П+3) 
Паркинг место  За 20-25% запослених 
 
 
Домови социјалне заштите:  
БРГП  20-25м2/кориснику 
Комплекс 40-50 м2/кориснику 
Спратност  П - П+3 

 
Стационарна и специјализована здравствена заштита: 
БРГП  25-40м2/бол.постељи 
Комплекс 80-150 м2/ бол.постељи 
Спратност  П - П+3 
Паркинг место  За 4-6 бол. постеља 
Зеленило у оквиру 
комплекса 

Мин. 60% од укупне 
површине 

 
 
Правила уређења за објекте дечје заштите 
 

Новопланирани садржаји јавних служби у новим зонама становања димензионисани 
су према капацитетима планираног становања, њиховој просторној дистрибуцији и 
програмским елементима (пожељним дистанцама ових садржаја). Могућа је изградња 
објеката јавних служби у режиму приватног коришћења уз поштовање правила уређења и 
правила грађења овог Плана.  

 
 Посебна правила уређења  
 

 
Планирани објекти дечје заштите позиционирани су у односу на неопслужене зоне 

постојећег и планираног становања. Могућа је изградња допунских капацитета објеката 
дечје заштите (предшколска одељења) у оквиру постојећих или планираних основних 
школа, у складу са детаљном провером постојећих и планираних капацитета. Ово 
подразумева могућност доградње, надградње, адаптације и делимичне промене намене у 
складу са потребама и просторним могућностима, уз услов да се обезбеде оптимални 
стандарди коришћења објеката основних намена, односно да се не наруши комфор 
одвијања основне активности. Такође је могућа изградња предшколских одељења уз 
новопланиране објекте примарне здравствене заштите, што подразумева могућност 
изградње јединственог објекта са посебним улазима за различите намене.  

 
Планирани су нови објекти на локацијама према табели: Дистрибуција 

планираних садржаја јавних служби на територији ПГР-а Сокобања и графичком 
прилогу: План намене површина.  

Капацитети планиране комбиноване дечје установе су следећи: минимални 
планирани број  је 120 деце, а бруто површине парцеле око 3000м2. Објекат се планира за 
све старосне групе, укључујући и припремна одељења и предвиђен је да покрије потребе 
планираног становања као и постојеће потребе једнопородичног становања у окружењу. 
Остали објекти који садрже припремна одељења су  капацитета око 60 деце, бруто 
површине парцеле око 1800м2.  Није могуће организовати ове садржаје уколико се у 
склопу преовлађујуће намене становања планирају и следеће намене: производња, 
производно занатство, складишта и други садржаји који загађују животну средину. 

 
Планом се подстиче могућност учешћа приватног сектора у домену дечје заштите. 

У оквиру осталог земљишта могуће је, сходно новонасталим потребама подручја, као и 
процени надлежних институција, организовати службу бриге о деци у оквиру дечјих вртића 
односно предшколских васпитних група. Садржаји ове намене могу се организовати у 
склопу колективног или индивидуалног становања, уз поштовање минималних капацитета 
предвиђених за предшколске установе, обезбеђен је посебан приступ са јавне површине.  

БРГП  10-12м2/ ученику у смени 
Комплекс 15-30м2/ ученику у смени 
Спратност  П+3 
Паркинг место� 1Пм /100м2 БРГП 
Више / високо 
образовање: 

 

БРГП  14-18м2/ студенту 
Комплекс 35-40м2/ студенту 
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Није могуће организовати ове садржаје уколико се у склопу преовлађујуће намене 
становања планирају и следеће намене: производња, производно занатство, складишта и 
други садржаји који загађују животну средину. 

 
Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни 

боровак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине јединствену 
целину под условом да постоји или је могуће формирати посебан улаз; да постоји могућност 
за задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; да 
постоји начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене. Препоручују се јединице 
за дневни боравак деце са мањим бројем деце, у индивидуалним објектима на парцели са 
мањим бројем станова и могућношћу боравка деце на отвореном. 

 
 
Правила уређења за објекте основног образовања 
 
Дозвољава се доградња, реконструкција и адаптација школских простора како би се 

постигла задовољавајућа опремљеност просторија за физичко образовање и других 
проширених садржаја.  

Планирани објекат основне школе се предвиђа у широј зони планираног становања на 
јавном земљишту, према графичком прилогу: План намене површина и табели 
Дистрибуција планираних садржаја јавних служби на територији ПГР-а Сокобања. 
Објекат је намењен ученицима 1-8. разреда, капацитета макс. 240 деце,  како би се достигли 
потребни капацитети на нивоу насеља. Додатна површина парцеле треба да износи мин. 
5600м2. Планирани комплекс и површина објекта обухвата и огранак школске амбуланте, као 
и припремно предшколско одељење. Садржај образовања мора бити самостално 
организован на за то посебно намењеној парцели јавног грађевинског земљишта. Објекат 
школе може бити слободностојећи или у прекинутом низу, повезан са постојећим објектом 
школе. 
 

Правила уређења за средње образовање 
 
Постојећи објекат средњих школа на јавном земљишту задржавају се на постојећој 

локацији уз могућност проширења постојећих капацитета. Потребно је обезбедити додатне 
капацитете надградњом или доградњом објекта у склопу постојећег комплекса школа на 
парцели јавног грађевинског земљишта. Обезбедити додатне капацитете за 60 ученика, са 
бруто површином парцеле од 1200м2.  

Могуће је у оквирима комплекса извршити мере санације, реконструкције, 
надградње и доградње ових објеката образовања уколико се укаже потреба исказана 
од стране надлежних институција за образовање. Неопходно је пре израде планске 
документације нижег реда, односно спровођења плана на овим парцелама (издавање 
Акта из Плана генералне регулације, одобрења за изградњу) прибавити сагласност 
надлежних институција за образовање. 

Планирани садржаји дефинисани су у табели: Дистрибуција планираних садржаја 
јавних служби на територији ПГР-а Сокобања и граф. прилогу: План намене површина.  
 

Правила уређења за објекте здравствене заштите  
 
Планом се предвиђа потреба изградње додатних капацитета сервиса примарне 

здраствене заштите, односно амбуланте са сталном службом у оквиру планираног комплекса 
школе, на јавном земљишту. Поред наведеног, предвиђају се и стандардни садржаји 
здраствене заштите у склопу планиране комбиноване дечје установе, као и у склопу осталих 
постојећих објеката основног образовања.  

Објекти специјализованих капацитета здраствене заштите у оквиру приватне 
медицинске праксе могу се лоцирати самостално или у склопу других компатибилних 
функција: становања, јавних служби, комерцијалних садржаја. Не дозвољава се 
организовање садржаја специјализоване здравствене заштите у близини следећих 
садржаја: објекти привредне производње, складишни објекти, производно занатство, 
саобраћајни терминали, бензинске станице, као и други објекти и комплекси који загађују 
животну средину. Потребно је обезбедити одговарајући саобраћајни приступ. Обезбедити 
адекватан пешачки приступ, као и посебан приступ слабо покретним и хендикепираним 
лицима.  

Планирани садржаји дефинисани су у табели: Дистрибуција планираних 
садржаја јавних служби на територији ПГР-а Сокобања и граф. прилогу: План намене 
површина.  
 
 

Правила уређења за установе социјалне заштите 
 
Планирани садржаји за установе социјалне заштите укључују:  
(1) проширење постојећег Центра за социјални рад, односно формирање 

саветовалишта за брак и породицу; привремени смештај злостављаних мајки са децом; 
прихватну станицу за привремено збрињавање напуштене и незбринуте деце. Могуће је у 
оквирима комплекса извршити мере санације, реконструкције, надградње и доградње. 
Неопходно је пре израде планске документације нижег реда, односно спровођења плана на 
овом парцелама прибавити сагласност надлежних институција социјалне заштите. 

 
 
(2) Изградњу Геронтолошког центра са капацитетом за дневни боравак, прихватну 

станицу, клуб, исхрану. Капацитет клуба би требало да износи мин. око 120м2 и у свом 
саставу треба да има ресторан, дистрибуцију хране и личне услуге, а капацитет осталих 
садржаја димензионисати у сарадњи са центром за социјални рад Сокобање.  

Поред наведеног, потребно је увести веће учешће нових модалитета рада, као што је 
рад теренских служби и слично, како би се боље изашло у сусрет потребама 
становништва. 

Планирани садржаји дефинисани су у табели: Дистрибуција планираних 
садржаја јавних служби на територији ПГР-а Сокобања и граф. прилогу: План намене 
површина.  
 

 
Правила уређења за установе културе 
 
Планирани садржаји културе укључују могућност доградње, надградње и 

проширења капацитета, као и реконструкцију постојећег објеката културе, односно 
адаптацију и реконструкцију. Овим ће се остварити тежња ка остварењу континуитета 
централних и културних садржаја у широј градској зони Сокобање. Култура се предвиђа као 
претежна намена,  режим коришћења је јаван, а статус земљишта – јавно грађевинско 
земљиште. Могуће је укључивање осталих централних садржаја, као што је угоститељство, 
услуге, трговина у капацитетима до 30% БРГП. Неопходно је пре израде планске 
документације нижег реда, односно спровођења плана прибавити сагласност надлежних 
институција културе у Сокобањи.  
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4.4.17. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
 
 

Општа правила грађења 
 

За све планиране, реконструисане и дограђене објекте јавних служби обавезна је 
примена стандарда и норматива за изградњу садржаја јавних служби, према дефинисаним 
Програмским елементима. 
 
 

Правила грађења за дечје установе 
 
Дозвољава се претварање стамбених или нестамбених простора у просторе за дневни 

боравак деце у приземљима и са приземљима повезаним просторима који чине једниствену 
целину под условом да: постоји или је могуће формирати посебан улаз; постоји могућност за 
задржавање возила без ометања саобраћаја чији је број у складу са бројем деце; постоји 
начин за решавање утицаја додатне буке на суседне намене; у том случају важе правила 
уређења и грађења појединачних просторних целина у којима се дечја установа налази. 

Препоручују се јединице за дневни боравак деце са мањим бројем деце у 
индивидуалним објектима на парцели са мањим бројем станова и могућношћу боравка деце 
на отвореном.  

У новим, односно адаптираним просторима намењеним дечјим установама 
препоручују се мањи капацитети, максимално до 25 деце по објекту. Код нових објеката 
минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије износи 10м и минимални 
степен озелењености парцеле је 30%. Максимална спратност је П+1+Пк, индекс изграђености 
износи 1,2.  

 
 
Правила грађења за објекте основног образовања 
 
Надградња и доградња постојећег објекта основног образовања може се извести до 

максималне висине П+1+Пк, али тако да се обезбеде минимална бруто површина парцеле и 
да се не прекорачи индекс изграђености од 1,4  и обезбеди степен озелењености парцеле од 
20%. Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије 
мин. 5м.  

 
 
Правила грађења за објекте средњег образовања 
 
Надградња и доградња постојећег објекта средње може се извести до максималне 

висине П+2+Пк, али тако да се обезбеде минимална бруто површина парцеле и да се не 
прекорачи индекс изграђености од 1,4 степен и обезбеди степен озелењености парцеле од 
20%. Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије 
мин. 5м. 
 

Правила грађења за објекте здравствене заштите 
 
Изградња планираних делова објекта амбуланте у оквиру основих школа треба да 

буде у складу са следећим параметрима: планирана изградња може бити спратности макс. 
П+1+Пк, индекс изграђености макс. до 1,4. Обезбедити степен озелењености парцеле од 
20%. Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије 
мин.5м. 

 
Правила грађења за објекте социјалне заштите 
 
Надградња и доградња постојећег објекта Центра за социјални рад може се извести 

до максималне висине П+2+Пк, али тако да се не прекорачи индекс изграђености од 1,4. 
Грађевинске линије нових делова објекта треба да буду удаљени од регулационе линије 
мин. 5м. 
 

Правила грађења за установе културе 
 
Изградња планираних капацитета културе у случају реконструкције постојећег 

објекта треба да буде у складу са дефинисаним параметрима зоне у којој се налази. Према 
потреби, могућа је доградња, реконструкција, адаптација и надградња постојећег објекта.  

Реконструкција, санација, адаптација, доградња и надградња постојећих објеката 
културе треба да буде усклађена са следећим параметрима: максимална висина П+2+Пк, 
изграђености од 1,8. 
 
 
4.5. ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА  
 
 
Простори за урбану рекреацију и спорт планирају се интегрално са планирањем система 
зеленила у граду. Полазећи од тога да је систем зеленила у плану дефинисан са 
становишта земљишног покривача – зеленила, а не са становишта активности које се на 
тим земљиштима одвијају, у делу „Рекреација и спорт“ биће дефинисани услови и правила 
уређења зелених простора са доминантном рекреативном функцијом као и оних 
намењених спортској рекреацији. У делу „Систем зеленила“ биће дати услови и правила 
уређења осталих зелених површина. 
 
Приступ развоју рекреације, спорта и система зеленила заснива се на интегралном 
планирању мрежа рекреативних простора на подручју Сокобање, као основе еколошког, 
друштвеног и економског одрживог развоја места. 
 
Разлике у приступу, циљевима и методима планирања рекреације и спорта у општини и 
ван општине постоје и карактерише их следеће: 
 
- Рекреација у Сокобањи се планира, како у циљу задовољавања рекреативних потреба 
локалног становништва, тако и у циљу задовољавања рекреативних потреба туриста и 
посетилаца места. Кључни квалитети мрежа рекреативних простора у Сокобањи су: 
разноврсност различитих категорија рекреативних простора, разноврсност рекреативних 
садржаја и простора, њихова доступност и квалитет пута до њих као и њихова адекватна 
опремљеност и уређеност. 
 
 
- Рекреација Сокобање у великој мери је повезана са туризмом будући да подразумева 
промену средине, савладавање удаљености и расположиво слободно време, као и 
материјална средства да се то и оствари. Кључна ставка у том смислу је доступност 
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- Рекреација Сокобање у великој мери је повезана са туризмом будући да подразумева 
промену средине, савладавање удаљености и расположиво слободно време, као и 
материјална средства да се то и оствари. Кључна ставка у том смислу је доступност 
рекреативних садржаја и простора, а главни мотиви су: контакт са природом и уживање у 
лепотама природног пејзажа, упознавање природних и културно-историјских споменика и 
упражњавање рекреативних активности у новом амбијенту. Значајан фактор планирања 
рекреације ван насеља јесте заштита природе и поштовање еколошког капацитета простора. 
 
Интегрално планирање развоја рекретивних простора у Сокобањи и ван Сокобање.  
 
Еколошки и економски одрживо планирање простора упућује на неопходност интегралног 
планирања развоја рекреативних простора у Сокобањи и ван Сокобање. Посебно значајно 
место у остваривању савремених еколошких захтева имају отворени простори у месту, 
будући да, као место интеграције природних елемената и створених структура, могу битно 
доприносити реализацији еколошких захтева просторног развоја на свим нивоима планирања 
и усмеравања развоја. Због тога се њиховом планирању у савременим условима приступа са 
повишеним степеном одговорности, како у односу на квалитет животне средине и живљења у 
Сокобањи, тако и у односу на квалитет животне средине и живљења у ширем регионалном 
контексту. У вези са тим су и све израженији захтеви за интегралним планирањем 
отворених простора насеља и регионалног система отворених простора који се базира на 
свести о природној вези насеља и региона, као и на међуусловљености и ефектима њиховог 
развоја. 
 
 
СТРУКТУРА РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
 
Простори намењени рекреацији и спорту на територији Сокобање одређени су у односу на 
врсту, начин и степен повезивања са другим насељским функцијама, као и нивоу просторне 
организације, односно гравитационог подручја. Овако одређена структура коришћена је и у 
анализи постојећег стања и у концепту планирања развоја. 
 
1) Врсте рекреативних простора – Урбана рекреација представља процес психофизичког 

регенерисања човека у урбаној средини кроз обнављање и побољшавање психофизичке 
равнотеже у организму (одмор, регенерација), свестран развој личности (креативни, 
интелектуални), обогаћивање садржаја живљења (забава, разонода) и постизање 
пријатних осећаја и доживљаја у насељеној средини. 

 
  На основу својих физичко-функционалних карактеристика разликујемо две основне врсте 
рекреативних простора: 
 Простори за спортску рекреацију (претежно изграђени простори): Један део простора 

намењених рекреацији у насељу обухвата просторе који се изграђују, уређују и опремају 
за различите облике спорта и спортских активности. То су простори који се поред 
рекреативног планирају и за спортско образовање и/или такмичарски спорт. 
Рекреативно коришћење спортских објеката се јавља као претежно (спортски-терени 

насеља, спортско/рекреативни центри) или секундарно, допунско или пратеће 
(могућност рекреативног коришћења спортских терена у оквиру школа, вртића, и др); 

 Зелени рекреативни простори  (претежно неизграђени простори): паркови, алеје, 
скверови, тргови, пешачке зоне, интегрисане зелене површине у оквиру колективног 
становања, јавних служби, па и индустрије, који се рекреативно користе као простори 
одмора, релаксације, разоноде и сусрета, али који урбаној рекреацији доприносе и 
посебно значајним еколошким дејством природних елемената (вегетације, воде, 
повољних ваздушних струјања, итд). 
 

2) Начин и степен повезивања са осталим насељским функцијама и садржајима – У 
односу на начин и степен повезаности са осталим насељским функцијама и садржајима 
разликујемо: 
 Самосталне рекреативне просторе: примарно намењенe рекреацији коjи се 

реализују на засебној парцели (насељски и локални спортско-рекреативни центри (у 
даљем тексту и СРЦ), као и зелени рекреативни простори: паркови, парк-шуме, 
тргови, скверови и пешачке зоне); 

 Интегрисане рекреативне просторе: у оквирy парцела неке друге основне намене 
(спортски терени, игралишта и зелени рекреативни простори колективног 
становања, школа и дечијих установа, као и јавних и пословно-производних објеката 
и комплекса); 

 Повезујуће рекреативне просторе (зелени коридори и рекреативне пешачко-
бициклистичке стазе). 
 

3) Нивои просторне организације / гравитационо подручје – Простори намењени 
рекреацији и спорту планирају се на различитим нивоима просторне организације у 
складу са степеном атрактивности и значаја за одређено подручје под утицајем. 
Рекреативни простори су категоризовани као простори од значаја за: 

 
 регион (основни фактор лоцирања је добра саобраћајна доступност); 
 насељ (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 1.000м и 

добра саобраћајна доступност); 
 насеље (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 500м); 
 локални (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 250м). 
 
 
4.5.1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Анализа и оцена стања простора за рекреацију и спорт 
Анализа и оцена постојећег стања рекреативних простора (у даљем тексту: РП) на 
територији Сокобање, вршени су у односу на квантитативну и квалитативну заступљеност 
ових простора. Такође су утврђене особености појединачних простора намењених 
рекреацији и спорту према датој структури. 
 
Квалитативна заступљеност рекреативних простора у Сокобањи сагледана је према 
следећим критеријумима, где су наведене могућности и ограничења постојећег стања: 
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1. Богатство и сложеност структуре различитих простора за рекреацију у 

Сокобањи:  
 Сокобању карактерише релативно богата и сложена структура плански дефинисаних и 

уређених рекреативних простора. Јављају се само поједине категорије рекреативних 
простора у односу на основну намену, степен повезаности са осталим насељским 
садржајима, степена привлачности, привредног значаја, степена очувања природе и 
пејзажа, врста и карактера РП...  

 Иако је становање у Сокобањи претежно индивидуално, па се одређени облици 
задовољавања рекреативних потреба могу реализовати и у оквиру сопствене парцеле, 
не може се занемарити чињеница да је за задовољавање разноврсних рекреативних 
потреба неопходна богата и сложена структура рекреативних простора насеља 
различите понуде садржаја, степена уређености, опремљености и приступачности. 

 Интегрисани рекреативни простори на подручју Сокобање су у недостатку, постојеће 
зелене површине су непланске и недовољног степена уређености и опремљености. 
Неопходно је планско уређење и у складу са принципима децентрализације 
интегрисаних простора.  

 
 

Значајнији недостаци су: 
 

 Неразвијена мрежа уређених дечјих игралишта на територији насеља; 
 Одсуство атрактивних рекреативних простора, премда постоји велики потенцијал за 

њихово организовање; 
 Одсуство центара намењених слободном времену и уређених излетишта; 
 Неискоришћеност капацитета шума као рекреативног потенцијала за дневну и викенд 

рекреацију. 

 
2. Богатство понуде различитих рекреативних садржаја у Сокобањи: 
 Понуда садржаја није сиромашна, али ни претерано разноврсна. Додатно, при коначној 

квалификацији, потребно је узети у обзир не само укупну понуду на нивоу насеља већ 
квалитет понуде у различитим деловима насеља. Док се прихватљиви ниво 
разноврсности садржаја идентификује у централној насељској зони (где су 
идентификовани насељски парк, фудбалски терен, игралиште уз основну школу), 
осетно је примећено сиромаштво рекреативних садржаја већ са малим удаљавањем 
од центра насеља. Док би оваква понуда могла бити прихватљива за насеље мањих 
туристичких потенцијала, одсуство спортско-рекреативних садржаја високе туристичке 
атрактивности, али и неких основних (пре свега дечија игралишта, играонице, јавни 
терени за спортску рекреацију, комплекс отворених и затворених базена, клизалиште и 
затворени вишенаменски објекти намењени различитим облицима рекреативног 
коришћења; културни центар, насељска галерија нпр.) који би омогућили рекреацију 
током целе године, свакако умањује оцену постојећег стања у односу на потенцијале 
које насеље има. 

 

 
3. Лоцирање рекреативних простора у Сокобањи: 
 Стратешки распоред рекреативних садржаја није најповољнији. Док се прихватљиви 

ниво разноврсности садржаја идентификује у централној насељској зони, осетно је 
сиромаштво рекреативних садржаја већ са малим удаљавањем од центра насеља. 

 Окосницу рекреације представља зона Парка са спортским теренима и централно 
насељско језгро са назначеним пешачко-рекреативним потезом дуж потока Врело – 
недовољне уређености. 

 Потојећи ресурси изван центра насеља су минимално уређени и опремљени или у 
потпуности неуређени; 

 
4. Континуитет у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора: 
 Повезивање рекреативних и туристичких пунктова – међусобно просторно и 

функционално повезивање рекреативних простора Сокобање је углавном изостало 
или је само "спонтано“ назначено доминантним правцима кретања корисника 
(туриста), али не и плански дефинисано уређеним повезујућим рекреативним 
просторима (зелени коридори и рекреативно-пешачке бициклистичке стазе); 
 

5. Карактер простора за рекреацију (начин и степен уређивања и опремања): 
 Специфичан карактер постојећих рекреативних простора Сокобање није изражен, 

премда поседују изузетне потенцијале уобличавања у циљу постизања високог 
степена препознатљивости као и туристичке атрактивности. 

 Постоје примери простора који нису посебно уређени и опремљени али поседују 
посебан идентитет и лепоту већ својим природним и створеним вредностима. Посебну 
погодност насеља и условну компензацију малог броја различитих РП представља 
Бованско језеро и Врмџа, река Моравица, као и шумско богатство и сâм ток реке који 
претпостављају адекватно уређење и опремање за рекративно коришћење. 

 
Карактеристике појединачних врста рекреативних простора 
 
Самостални рекреативни простори 
Простори намењени спортској рекреацији обухватају: 
 Спортско-рекреативне центре од регионалног значаја (реч је о спортско-

рекреативним комплексима велике атрактивности садржаја, нпр. водени спортови, 
аква-парк, комплекс коњичких спортова и сл. који се планирају интегративно са 
туризмом и имају за циљ унапређивање туристичке понуде насеља и његову 
афирмацију као туристичког центра на нивоу региона и шире). Тренутно највећи 
потенцијал у том правцу има зона уз реку Моравицу, премда је тренутно недовољног 
степена уређености и опремљености и незадовољавајућег нивоа у погледу богатства 
структуре рекреативних садржаја; 

 Спортско-рекреативне центре насеља (реч је углавном о фудбалским теренима, који 
представљају зачетке рекреативних центара насеља; постојећи фудбалски терен уз 
парк недовољног је нивоа уређености и опремљености); 
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 Локалне рекреативне центре – терени интегрисани уз колективно становање или 
друге насељске функције. Потреба за оваквим центрима тренутно није наглашена, али 
ће се јавити у будућности пре свега са развојем различитих видова становања, али и 
туризма и продукције. 

Зелени рекреативни простори: 
 Паркови – насеље има централни парк али се предлаже његово унапређивање у смислу 

опремања и обогаћивања компатибилним спортско-рекреативним садржајима (нпр. 
амбијент за игру деце) који неће нарушити примаран парковски карактер површине; 

 Скверови, тргови – на територији насеља постоји централни трг и опремљен је урбаним 
мобилијаром доброг бонитета; 

 Пешачка зона – на територији Сокобање постоји плански дефинисана и уређена пешачка 
зона- «мермерно» шеталиште у центру насеља дуж реке Градашнице . 
 

Повезујући рекреативни простори 
 Шеталишта –  неопходно је адекватно опремити и уредити пешачки правац дуж обала 

река и језера. 
 Бициклистичке стазе: У насељу тренутно не постоји ниједна уређена бициклистичка 

стаза. Постоје просторни потенцијали и потреба корисника за формирањем 
бициклистичког потеза. 
 

Интегрисани рекреативни простори 
 Рекреативни простори у школама и дечијим установама – уз основну школу постоји 

уређена зелена површина са тереном за мале спортове - простор је озелењен високим 
растињем и делимично опремљен мобилијаром. Простор је сразмерно карактеру, 
обухватној површини, значају и могућностима неадекватно уређен и опремљен. 

 Рекреативни простори становања – будући да је у Сокобањи тренутно доминантно 
породично  становање – део рекреативних потреба већине становника задовољава се на 
сопственим парцелама. 
 

Капацитети – постојећа квантитативна заступљеност рекреативних простора у 
Сокобањи 
 
Квантитативна заступљеност простора за рекреацију и спорт у Сокобањи је сагледана у 
односу на пожељну заступљеност спортско-рекреативних простора према стандардима:  
 
 
 
Рекреација и спорт                 
               
                       
Величина насеља 

100.000 до 
10.000 

испод 10 000 

10.000- 
4.000 

4.000-
2.000 

1.000-
2.000 

< 1.000

А B C D E 
Спортско рекреативни центри 
који задовољавају стандарде (+)     

за савезна и међународна 
такмичења 
Мањи СРЦ вишенаменског 
карактера (+) (+)    

Покривени објекти физичке 
културе са одговарајућим 
санитарним и пратећим 
просторијама, режимом 
коришћења, одржавања 
(базени, различита спортска 
игралишта, гимнастичке 
дворане) 

+ (+)    

Отворени, уређени простори 
погодни за различите врсте 
спортских активности са 
уређеним санитарним 
просторијама, режимом 
коришћења  
- игралишта за мале спортове 

+ + + (+)  

Отворени уређени простори 
погодни за различите врсте 
спортских активности са 
минималним захтевима у 
погледу одржавања (трим 
стазе, обале водотока)  
– фудбалски терени  

+ + + + (+) 

 
Табела 1. стандарди за рекреативне просторе према величини насеља 
 
Објашњење: 
 +  нужно; 
(+)  могуће ако постоји интерес. 
 
 
У односу на број становника Сокобања очекивано је постојање: 
a) Спортско рекреативних центара који задовољавају стандарде за савезна и 

међународна такмичења, 
b) Мањи СРЦ вишенаменског карактера, 
c) Више покривених објеката физичке културе са одговарајућим санитарним и пратећим 

просторијама, режимом коришћења, одржавања (базени, различита спортска 
игралишта, гимнастичке дворане), отворени, уређени простори погодни за различите 
врсте спортских активности са уређеним санитарним просторијама, режимом 
коришћења - игралишта за мале спортове, 
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d) Више отворених уређених простора погодних за различите врсте спортских активности са 
минималним захтевима у погледу одржавања (трим стазе, обале водотока) – фудбалски 
терени. 

 
Ови захтеви у Сокобањи су у потпуности или делимично остварени. 
 
* Задовољењем минималних захтева дефинисаних стандардима задовољене су само 
потребе локалног становништва, али не и потребе тренутног броја туриста, а 
нарочито није подржан планирани тренд доминантног развоја туризма. 
 
 
4.5.2.  КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ПРОСТОРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И СПОРТ 
 
Потенцијали и ограничења за развој мрежа простора за рекреацију и спорт 
 
Основу развоја мрежа простора за рекреацију и спорт на територији Сокобање представљају 
природне и створене вредности које се сагледавају као погодност и ограничење за развој 
условљавајући: локацију, врсту, начин коришћења, уређивања и опремања простора. 
 
 

Природне вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреативних простора 

Разноврсност предела, разуђеност рељефа, богатство у шумама и водотоцима, разноврсна 
флора и фауна представљају основне потенцијале за развој рекреације и спорта на подручју 
Сокобање. Основне природне вредности су: 

 Река на подручју Сокобање: Моравица (потенцијали за развој риболова, купалишта, 
водених спортова...). 

 Језера: Бованско и Врмџа (потенцијал за развој риболова, купалишта, водених 
спортова, крстарења...). 

 Планина: Озрен и Ртањ, које својим обронцима залазе на подручје Сокобање 
(потенцијал за развој ловног туризма, здравственог и спортско-рекреативног 
туризма...) 

 Паркови: У Сокобањи постоје паркови, добро лоцирани у урбаној структури и 
представљају значајну погодност за развој урбане рекреације; 

 Морфологија терена: Природна погодност за развој различитих рекреативних 
простора заснива се на разноврсној морфологији подручја Сокобање. Стрми терени ка 
југу омогућавају отварање изванредних визура, па ова места треба сачувати од 
изграђивања и адекватно рекреативно користити и повезати са одговарајућим 
сагласним делатностима комерцијалног карактера (ресторани-видиковци, на пример). 
Са друге стране равне површине треба користити за позиционирање већих 
рекреативно-спортских терена/комплекса. 

Природне вредности се могу активирати са аспекта рекреације и спорта искључиво у складу 
са поштовањем захтева за заштиту природе и животне средине. 
 

 

Створене вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреативних 
простора 

Створене вредности као потенцијал за развој рекреације и спорта сагледаћемо кроз 
присуство културно-историјских вредности на одређеним пунктовима, као постојећу 
туристичку инфраструктуру која представља базу за даљи развој и кроз стратешку гео-
туристичку позицију Сокобање. 
 
А) Културно-историјске вредности. 
Постојећи туристичко-рекреативни пунктови: 

• Бањица, купалишта 
• Лептерија 
• Сокоград 
• Големи камен 
• Озрен планина 
• Ртањ планина и др. 
• Велика  и  Мала  Рипаљка 

Могући нови туристичко-рекреативни пунктови: 
• Природне знаменитости, 
• Увођење голф-терена, јахачких спортова, 
• Објекти народног градитељства и др. 

 
Б) Постојећа туристичко-рекреативна инфраструктура. Досадашњи развој рекреације (у 
контексту туризма) на подручју Сокобање био је неравномеран. Туристичка и рекреативна 
инфраструктура је развијена на појединим местима. Зона уз реку Моравица поседује врло 
оскудну инфраструктуру, без смештајних, рекреативних и пратећих садржаја и ову зону у 
наредном периоду тек треба развијати. Узимајући у обзир да је ток потока Врело, 
практично центар насеља, као и да је већим делом тока реке доступна комунална и 
електро инфраструктура, намеће се закључак да је ово приоритетна туристичко-
рекреативна трансверзала у оквиру Сокобање. У осталим деловима Сокобање, туристичко-
рекреативна инфраструктура је врло симболично заступљена, међутим, током времена ће 
значај овога простора постајати све већи за еколошки, етно/сеоски и рекреативни туризам. 
 
Остале створене вредности као утицајни фактори лоцирања рекреативних простора у 
Сокобањи су: 
 
 Локације постојећих рекреативних и озелењених простора, попут спортских терена и 

постојећих зелених површина у насељу утичу на планирање мреже рекреативних 
простора у смислу потребе за повећањем њихове доступности, повезаности и 
разноврсности у понуди рекреативних садржаја, као и утврђивању зона недостатка 
рекреативних простора; 

 Зоне планиране за унапређивање видова становања у којима није остварена погодна 
гравитациона доспупност рекреативних простора представљају зоне дефицита где је 
неопходно планирање нових рекреативних простора интегрално са процесом 
планирања становања. Ово се посебно односи на источни део насеља; 
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 Друштвене делатности: слободни простори уз ове објекте представљају просторе који се 
користе у слободно време за рекреацију. Са друге стране отворени простори уз објекте 
здравства и религије најчешће се озелењавају и уређују као парковски простори, који 
такође по еколошкој основи доприносе рекреацији у насељу; 

 
 
Ограничења за развој мрежа простора за рекреацију и спорт 
Као ограничења за развој рекреације и спорта  на територији Сокобање могу се јавити 
следеће одреднице: 

 Слабо развијена туристичко-рекреативна инфраструктура 
 Нерешени имовинско правни односи 
 Финансијске могућности Општине и потенцијалних приватних инвеститора 
 Масовни туризам и постојање викенд насеља могу угрозити природно еколошке 

вредности простора. Будући интензивнији развој рекреације на подручју Сокобање 
треба да буде контролисан и ограничен на строго одређена подручја и локалитете како 
се не би угрозиле природне и створене вредности које представљају основне 
рекреативно-туристичке атрактере. Избор рекреативних и туристичких садржаја и 
објеката мора бити у складу са степеном заштите природе.  

О ограничењима за развој рекреације и спорта у Сокобањи можемо говорити са више 
аспеката 

 Ограничења за развој рекреације и спорта у јавном сектору. Потпуно одсуство или 
изражен дефицит јавних рекреативних простора у појединим деловима насеља са 
једне и проблем власништва и конкуренције са другим наменама (становање) како у 
централним  тако и у периферним деловима насеља (потпуно изостајање јавних 
простора који би се могли определити за ову намену) са друге стране - упућује на 
развој активности локалне самоуправе како би се у циљу унапређења квалитета 
живота обезбедили простори рекреације и спорта у дефицитарним областима.  

 Природне и створене вредности као ограничење за развој појединих врста 
рекреативних простора. Степен и начин изграђивања, уређивања, опремања и 
коришћења простора за рекреацију на просторима посебних природних или културних 
вредности треба да буде у складу са обезбеђивањем њихове заштите, унапређења и 
афирмације (парк-шуме, паркови, зоне природних и културних  вредности). 

 Ограничења за развој рекреације и спорта на појединим локацијама.  Поред 
природно/морфолошких фактора који могу представљати ограничење за развој 
одређених категорија и величина простора за спорт и рекреацију као и могућности 
изграђивања затворених објеката намењених рекреацији и спорту (изражена 
морфологија терена у источним деловима Сокобањe), намена простора у окружењу 
такође може представљати ограничавајући фактор за развој ових простора. 

 
 
 
 
 
 

Приступ стварању концепта будућег развоја рекреативних простора 
 
Рекреативни простори се планирају за различите кориснике и облике одвијања рекреације 
као и за различите нивое и облике уређења. Структура и заступљеност различитих видова 
рекреативних простора треба да се развијају у правцу обезбеђења што већег избора 
различитих садржаја и њиховог квалитетног просторног и функционалног повезивања са 
осталим насељским садржајима. Адекватним уређивањем, коришћењем и привређивањем 
потребно је обезбедити непрекинут развој мрежа рекреативних простора на територији 
Сокобање. Садржај, коришћење и уређивање простора за рекреацију и спорт се планирају 
у циљу: 
 што бољег задовољавања рекреативних потреба становника и посетилаца насеља, 
 унапређења еколошких квалитета урбане средине, као и 
 доприноса привредном развоју насеља. 
 
То опредељује и приступ развоју рекреације и спорта у Сокобањи који се заснива на: 
 Интегралном планирању рекреације и спорта. Приступ се заснива на:  

а) потреби економичног управљања просторним и људским ресурсима (у условима 
недостатка одговарајуће опремљених простора за спорт и рекреацију исти простори 
се користе и за школски и за рекреативни спорт), 
б) повећању квалитета живљења становника понудом рекреативних простора 
посебног идентитета, организације и избора садржаја, 
в) повећању атрактивности насеља за такмичарски спорт опремањем простора, 
чиме се истовремено доприноси и квалитету рекреације и привреди насеља. 

 Интегралном планирању простора за рекреацију и заштите, афирмације и унапређења 
природних и створених вредности у насељу. Приступ се заснива на потреби да се са 
једне стране рекреативни простори планирају као простори који су условљени 
природним и створеним вредностима у опредељивању интензитета и избора облика 
изграђивања, уређивања, опремања и коришћења за рекреацију, али да се са друге 
стране природне и створене вредности активирају адекватним рекреативним 
коришћењем и тако допринесу повећању рекреативне понуде насеља. 

 Интегралном планирању мрежа рекреативних простора и система зеленила. Приступ 
се заснива на узајамном бенефиту (већина зелених површина се може рекреативно 
користити, а заступљеност и квалитет зеленила утичу на еколошке квалитете урбане 
средине и индиректно доприносе квалитету рекреираности у урбаној средини), али и 
потреби да се сврсисходно управља насељским природним и економским ресурсима – 
при опредељивању стратешких положаја и облика уређивања простора којима ће се 
остваривати вишеструка корист. 
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Циљеви и задаци развоја 
 
ОСНОВНИ ЦИЉ: Обезбеђење услова за задовољавање рекреативних потреба свих 
становника и посетилаца Сокобање усклађено са очувањем, заштитом и унапређењем 
природних, предеоних и амбијенталних вредности  и непокретних културних добара: 
 
Циљеви развоја рекреативних простора Сокобање су: 
 Обезбеђење адекватне квалитативне и квантитативне заступљености рекреативних 

простора и садржаја свим становницима и посетиоцима; 
 Обезбеђење богате понуде различитих рекреативних садржаја сваком појединцу по свим 

нивоима организације рекреативних простора и садржаја у насељу; 
 Обезбеђење адекватне доступности и приступачности рекреативних простора на 

пешачким растојањима што ширем кругу корисника; 
 Обезбеђивање непрекидности у функционалном и просторном повезивању рекреативних 

простора: надовезивањем, интегрисањем, концентрацијом, повезивањем сличних и 
различитих простора; 

 Коришћење својства урбаних предела Сокобање као полазне основе у стварању, развоју 
и вредновању функционално-просторних мрежа рекреативних простора. Природне и 
створене вредности урбаног предела Сокобање су истовремено и погодности и 
ограничења за одређене начине коришћења и уређивања рекреативних простора у 
насељу. 

  
Задаци: 
 Обезбеђење богате и сложене структуре различитих простора за рекреацију одређених 

начина и степена рекреативног коришћења и уређивања. Лоцирање рекреативних 
простора у Сокобањи условити квалитетом: одвијања садржаја урбане рекреације, 
искоришћености рекреативног потенцијала урбаног простора, остваривања 
функционално-просторних међуодноса насељских садржаја и унапређивања квалитета 
животне средине; 

 Очување и унапређење квалитета уређености и опремљености постојећих рекреативних 
простора; 

 Разматрање могућности уређивања нових и проширења постојећих рекреативних 
простора у складу са просторним и финансијским могућностима насеља; 

 Усмеравање развоја нових спортско-рекреативних објеката ка рационалном коришћењу 
просторних ресурса (двојно коришћење ресурса са другим наменама и садржајима); 

 Усмеравање развоја нових рекреативних и спортско-рекреативних центара и објеката ка 
активирању и рационалном коришћењу природних ресурса (шуме, реке, историјски 
локалитети) за различите облике рекреације уз максималну примену критеријума за 
њихову заштиту и очување; 

 Систематизовање рекреативних потреба и подстицање учешћа локалне заједнице у 
планирању, пројектовању, изградњи и одржавању рекреативних простора; 

 Подстицање различитих облика улагања у пројектовање, спровођење и одржавање 
рекреативних простора и спортских објеката. 

 
 

Концепт организације рекреативних простора 
 
Концепт организације простора за рекреацију и спорт у Сокобањи заснива се на претходно 
одређеном приступу интегралног планирања развоја мрежа рекреативних простора и 
циљева развоја рекреације и спорта у Сокобањи. Новопланираном структуром простора за 
рекреацију и спорт (План развоја рекреације, спорта и система зеленила) остварује се: 
 
- Обезбеђење доступниости адекватних простора за спорт и рекреацију свим 

становницима насеља на пешачким дистанцама. Планским решењем се формира 
мрежа спортско рекреативних простора и садржаја на регионалном, насељском и 
локалном нивоу који треба да омогуће реализацију рекреативног, такмичарског и 
школског спорта и рекреације. Планирају се нови простори за рекреацију и спорт у 
зонама дефицита, дефинисаним планом као зоне у којима треба подстицати развој 
нових рекреативних простора и предлажу најпогодније локације. 
 

- Обезбеђење разноврсности структуре и понуде рекреативних садржаја – планира се 
увођење нових рекреативних садржаја на адекватним локацијама; 

 
- Унапређење квалитета постојећих рекреативних простора – планирају се 

активности на унапређењу уређења, опремања, коришћења и одржавања постојећих 
рекреативних простора, као и могућности њиховог проширења; 
 

- Унапређење квалитета пута до рекреативних простора – планира се развој 
различитих мрежа повезујућих рекреативних простора; 

 
- Активирање природних вредности различитим облицима рекреативног коришћења – 

планира се уређивање паркова, опремање простора за различите облике рекреације, 
активирање водних ресурса и приобаља; 
 

- Активирање створених вредности (културно историјски споменици и значајни објекти 
и амбијенти) – планирањем мрежа рекреативних простора тако да ове просторе учине 
доступним; 

- Интегрално планирање повезујућих зелених и рекреативних простора – планира се 
уређивање зелених коридора и повезујућих зелених рекреативних простора којима се 
остварује повезивање у циљу рекреативног коришћења и контакта са природом и 
успоставља континуална мрежа рекреативних простора високих биолошких и естетских 
квалитета; 
 

- Коришћење својстава урбаних предела као полазне основе у стварању и развоју 
функционално-просторних мрежа рекреативних простора, где природне вредности 
представљају истовремено потенцијале и ограничења за одређене облике 
рекреативног коришћења – планира се уређивање видиковаца и излетишта на местима 
која су идентификована као простори посебних естетских и еколошких вредности. 
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- Планирање простора за реализацију рекреативно-едукативних програма чији је циљ 
афирмација природе и природних вредности, упознавање са специфичностима 
екосистема и културом конкретне средине и афирмација рекреативног спорта - на 
локацијама које истовремено афирмишу дате вредности. 

 
4.5.3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Могућности организације простора за рекреацију и спорт 
Организација простора за рекреацију и спорт заснива се на посебностима планирања сваке 
од појединачних мрежа рекреативних простора у насељу. У том смислу услови и критеријуми 
дистрибуције појединих категорија рекреативних простора одређени су са једне стране 
нивоом просторне организације, а са друге посебним природним и створеним погодностима 
за развој рекреативних простора на одређеном месту. 
 
Планирање различитих нивоа просторне организације 
Простори намењени рекреацији и спорту предвиђају се на различитим нивоима просторне 
организације у складу са степеном привлачности и значаја за одређено подручје утицаја. 
Рекреативни простори су према датој структури категоризовани као простори од значаја за: 
 регион (основни фактор лоцирања је добра саобраћајна доступност); 
 насељ (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 1.000м и 

добра саобраћајна доступност); 
 насеље (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 500м); 
 локални (основни фактор лоцирања је гравитациона пешачка доступност око 250м). 
Препоручене минималне површине појединих категорија рекреативних простора према рангу 
су: 
- насељски РЦ – мин. 0,4 пожељно 2ха 
- локални РЦ и локални парк – мин 0,2ха 
 
 Рекреативни простори регионалног значаја – Планирање мреже рекреативних простора 

регионалног значаја заснива се са једне стране на примарној концентрацији рекреативних 
активности и садржаја како би се обезбедио дуготрајнији боравак у рекреативном центру. 
На тај начин се планирају центри слободног времена у насељском (урбаном) и 
ваннасељском (природном) пејзажу; 
Са друге стране, тежи се доступности што већем броју могућих корисника, као и 
укључивању различитих посебних просторно-амбијенталних ресурса, што у складу са 
специфичним природно-морфолошким особеностима Сокобање доводи до условне 
дисперзије ових центара; 

 Рекреативни простори насељског и локалног значаја. Планирање рекреативних простора 
од значаја за насеље заснива се примарно на критеријуму доступности свим 
становницима насеља и тиме се ови простори развијају дисперзно по територији насеља. 
Међутим, тежи се такође економичном коришћењу простора и до некле развоју 
централитета насеља, па се као критеријум смештања ових центара одређује и тежња да 
се ови простори развијају уз школе и дечије установе, како би се потенцијално двоструко 
користили или допуњавали у понуди различитих рекреативних садржаја, чиме се тежи 
стварању њихове условне концентрације на нивоу насеља. 

 
Сви програмски елементи  су дати у Прилогу 1 – норме и стандарди за рекреативне и 
зелене просторе. Основи елементи су: 
 
а) Квантитативна заступљеност самосталних  рекреативних и зелених простора у насељу: 

 ЛРЦ – локални рекреативни центри: 0.5-1м²/ст. 
 НРЦ – рекреативни центри насеља: 2-4м²/ст. 
 ГСРЦ – насељски спортско-рекреативни центри: 4м²/ст. 
 велике зелене површине (паркови, парк шуме): 8-10м²/ст.                                    
 тргови, скверови, пешачке зоне: 1,5м²/ст. 

 
б) Препоручене минималне површине појединих категорија рекреативних простора према 
рангу су: 

 насељски парк – мин.1ха, пожељно 5ха; 
 насељски СРЦ – мин. 4ха, пожељно 10ха; 
 насељски РЦ – мин. 0,4ха, пожељно 2ха; 
 локални РЦ и локални парк – мин. 0,2ха; 
 

 
Планирање у односу на изражен недостатак рекреативних простора 
У односу на идентификовани дефицит рекреативних простора, као и очекивани будући 
развој – планом се дефинишу: 
 
 зоне у којима треба подстицати развој рекреативних простора – приоритети 

произашли из анализе гравитационог подручја и будућих тендеција развоја 
првенствено туризма, који би истовремено требало да представљају и приоритете 
улагања у развој јавних рекреативних простора из општинских фондова и укључивање 
приватног сектора у процес инвестирања.  
 

 зона у којој је пожељно лоцирати рекреативне просторе (приоритети произашли из 
принципа лоцирања, уз јавне објекте образовања и дечије заштите, водотокове). У 
оквиру ових зона Планом су сугерисане и најпожељније локације (парцеле) за поједине 
категорије рекреативних простора.  У случају локалних спортско-рекреативних центара 
могуће су измене, тј. смештај ових центара могуће је обезбедити и на слободним 
местима (парцелама) у ближем окружењу препоручених. 

 
Планирање у односу на посебне природне и створене погодности 
Простори за рекреацију и спорт се планирају у циљу коришћења природних и створених 
потенцијала: 
 Посебне природне погодности опредељивања одређене локације за рекреацију у 

Сокобањи представљале су критеријум смештања рекративних простора: а) у односу 
на потребе заштите и афирмације простора посебних лепота природе, предела и 
визура; б) у контексту заштите и активирања приобаља језера и рекe Моравице за 
рекреативно коришћење; 
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 Посебне створене погодности опредељивања одређене локације за рекреацију у 
Сокобањи представљале су критеријум смешатања рекреативних простора: у контексту 
могућег двојног коришћења ресурса са постојећим и будућим јавним установама (пре 
свега школом) и комплексима. 
 

Развој појединих категорија рекреативних простора 
Развој појединих категорија рекреативних простора заснива се на:  
 Заштити и афирмацији вредности постојећих рекреативних простора; 
 Повећању атрактивности и комфора постојећих рекреативних простора као; 
 Развоју нових рекреативних простора и садржаја. 
 
А) Самостални рекреативни простори – планирају се спортско-рекреативни и зелени 
рекреативни простори регионалног, насељског и локалног ранга. 
 
1. Развој мрежа простора намењених спортској рекреацији и културно 

забавним садржајима – Заснива се на потреби обезбеђивања услова за развој 
рекреативног, такмичарског и школског спорта. Развој мрежа спортско-рекреативних 
простора заснива се на  потреби обезбеђивања услова за развој рекреативног, 
такмичарског и школског спорта и у том смислу се планира дисперзија јавних спортско 
рекреативних центара на нивоу насеља, концентрација такмичарског спорта у јавним 
насељским спортско рекративним центрима, могућност приватног финансирања развоја 
како рекреативног тако и такмичарског спорта било дисперзивно или концентрисано, као и 
дисперзија спортско рекреативних садржаја у школским објектима. 

 а) Активности на заштити простора намењених спортској рекреацији. Планом се 
задржавају постојећи спортско-рекреативни објекти и терени уз могућност њихове 
реконструкције и повећања техничке и просторне опремљености, у складу са 
међународним правилима и прописима за поједине категорије спортских објеката. 

 
 б) Повећање атрактивности и комфора постојећих простора за рекреативно коришћење 

подразумева: 1) Увођење нових садржаја - увећање разноврсности садржаја у постојећим 
просторима. Повећање атрактивности рекреативних простора расте са порастом понуде 
различитих рекреативних садржаја. Потребно је искористити просторне капацитете 
постојећих рекреативних простора и обогатити понуду различитих рекреативних садржаја 
у њима.  
2) Уређење, опремање, означавање и озелењавање простора за рекреацију и изградња 
потребних помоћних и пратећих објеката. Спроводи се са циљем повећања 
атрактивности и комфора боравка човека у рекреативном простору. Постоје и простори 
који су грађани спонтано почели да рекреативно користе. Почетна основа унапређења 
мреже рекреативних простора у Сокобањи треба да буде уређење оних простора на 
којима постоји очигледна потреба за њима и иницијатива да се простори у том смислу и 
уреде. 

Развој нових спортско-рекреативних простора и садржаја – Планом су предложене могуће 
локације за различите спортско-рекреативне садржаје као што су: 
 

 Центар слободног времена (ЦСВ), нови зелени рекреативни центар насељског 
ранга, са разноврсним забавно-рекреативним активностима и компатибилним 
активностима из области културе, образовања, обуке и угоститељства (постојећи 
ресторани и новопланирани услужно-угоститељски садржаји). Намењен је 
становницима Сокобање и његовим посетиоцима, коришћењу у слободно време, 
дању и/или ноћу, у току целе године. Разноврсним садржајима протребно је да се 
задовоље рекреативне потребе разних старосних и социјалних категорија 
становника. Овај центар временом би постао и излетиште насеља; 

 Центар за активности на купалиштима „Жупан“, „Шест каца“, „Џентлмен плажа“ – 
уређене плаже – сунчање и купање на обали са високим квалитетом пропратних 
садржаја и услуга, са центром за активности на води (ЦАВ). 

 Специјализовани рекреативни центар (С-СРЦ) – „Велнес“ центар  
 Допуна садржаја насељског спортско рекреативног центра (Н-СРЦ). 

 
1. Развој туристичко-рекреативне инфраструктуре (туристичко–рекреативни 

пунктови)   
 

 Контролисани улазни пункт и информациони центар – планиран је у циљу вршења 
активности као што су: наплаћивање улаза, пружање опсежних информација о 
природи и културној баштини – информациони центар нуди мапе свих подручја 
Сокобање, са означеним пунктовима активности (бициклистичке и шетне стазе, 
видиковци, пунктови за риболов, спортови на води итд), пружање услуга 
резервације, смештаја итд. 

 Креирање иницијалне базе спортова који се једним делом веже на постојеће 
спортске клубове као што су ФК, КК и Рагби клуб „Озрен“, Paintball клуб „Зип“, а с 
друге стране и mountain biking, free climbing, paragliding, tracking, оријентациони крос, 
роњење на дах и други. Структура базичних пунктова у Сокобањи састоји се од 
улазног простора, рампе, паркинга, платформе (20x50м), сервисног центра, 
простора за седење, ресторана и санитарних просторија. 

 Пешачко-бициклистичка стаза као туристичко-рекреативна веза са целом општином, 
трасирана је дуж битнијих траса путева и уз реку. 

 
3. Развој мрежа зелених рекреативних простора заснива се на интегралном планирању 
развоја рекреативних и зелених простора и тежи остваривању интегралног просторно и 
функционално целовитог система зеленила у насељу. Зелени рекреативни простори се 
планирају у вези са обезбеђивањем услова развоја урбаних екосистема. Ова околност 
условљава потребу за обезбеђивањем малих и великих међусобно повезаних зелених 
рекреативних простора који се истовремено повезују са регионалним системом зелених 
простора. Зелена мрежа отворених рекреативних простора обухватала би претежно 
озелењене рекреативне просторе различитих величина и еколошке вредности као што су: 
паркови, шуме, парк-шуме и зелени коридори. 
 
 

81



 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
 

 

Активности на заштити и афирмацији постојећих зелених рекреативних простора односе се 
на: 
 Заштиту зелених простора примарног еколошког/естетског значаја – Планом се 

задржавају сви зелени рекреативни простори. Додатно је приоритетно заштитити 
постојеће просторе примарног еколошког и естетског значаја за насеље. Посебно је 
потребно неговати и чувати постојеће  паркове као просторе еколошких и естетских 
унапређења урбаног пејзажа; 

 Заштиту простора значајних визура и лепоте предела – Планом се уређују и активирају 
за рекреативно коришћење видиковци и простори посебне лепоте предела као 
значајни туристичке занимљивости; 
 

Активности на повећању привлачности и комфора постојећих зелених рекреативних простора 
односе се на адекватно уређивање и опремање постојећег парка, преуређење зоне под 
шумом у западном делу насеља у парк-шуму и увођење нових садржаја: 
 

 Дефинисање и уређење рекреативних стаза и туристичко-рекреативних пунктова 
(видиковаца) на подручју планиране парк-шуме; 

 Културно-забавни простори и садржаји: летњи биоскоп, летња позорница, (у оквиру 
новог ЦСВ); 

 Различити тематски паркови и дечија игралишта (у оквиру новог ЦСВ); 
 Затворени простори играоница за децу (уз објекат основне школе); 
 Осмишљавање посебности и препознатљивости, као и уређивање просторног оквира 

за одвијање различитих културних манифестација које треба да посебно обележе 
културну политику и туристичку привлачност насеља (позорнице, мини сцене, 
изложбени простори) 

Активности на развоју нових зелених рекреативних простора односе се на стварање нових 
уређених повезујућих озелењених површина као и уређивање излетишта на  посебно 
привлачним локацијама.  

 Уређење обале водотока реке Моравице за рекреативно коришћење, 
 Преуређивање шумског земљишта у парк шуму, 
 Програм предлаже образовање два нова излетишта: 

o И1 – Излетиште уз реку Моравицу, у оквиру СРП1 
o И2 – У складу са развојем туризма планира се уређење излетишта у 

планираној парк-шуми; 
 

Ови пунктови би се уредили тако да се могућности за развој рекреације максимално 
искористе, али да се сачува основни природни карактер простора. 

 
Интегрисани рекреативни простори 
Развој мрежа интегралних рекреативних простора – заснива се на потреби да се рекреација 
становништва реализује у слободно време, како у стамбеним, тако и у радним и 
комерцијалним просторима, а конкретно код Сокобање, условљава се трендом развоја 
туристичког насеља високих природних и амбијенталних вредности, па се ови простори 
планирају и уређују у оквиру реализације примарне намене. Могућа је реализација спортско-

рекреативних и зелених рекреативних простора као допунских или пратећих у оквиру свих 
намена (становање, рад, јавни садржаји, комерцијалне зоне) које не угрожавају одвијање 
рекреативних активности и са којима конкретнан рекреативни садржај није у конфликту.  
Поред тога значајну понуду рекреативних садржаја и простора представљаће и у будуће 
школски спортско-рекреативни садржаји и простори. 
 
 
 Интегрисане зелене површине уз становање – У оквиру постојећег становања, а пре 

свега планираних стамбених целина обавезно је обезбеђивање адекватне површине 
уређеног зеленила дефинисане врстом становања, а у складу са трендом очувања и 
потенцирања природног амбијента и еколошких вредности насеља; 

 Интегрисане зелене површине уз школе и дечије установе – Све постојеће јавне 
зелене површине се задржавају и предвиђа се њихово уређивање, опремање и 
реконструкција. Потребно је обезбедити минимум од 40 - 60% зелених рекреативних 
површина; 

 Интегрисане зелене површине уз јавне и комуналне службе – Планом се предвиђа 
унапређење постојећих и образовање нових пратећих зелених површина. Постотак 
учешћа отворених и зелених површина прилагодити расположивом простору унутар 
парцеле и врсти специјализованог центра. Висок проценат зеленила (мин. 40-60%) 
планирати посебно уз школе и дечије установе, објекте управе и културе, домове за 
старе, око верских објеката. Неопходно је обезбеђивање одговарајућег процента 
зеленила у оквиру површина која је резервисана за гробља и на површини планираној 
за проширење гробаља; 

 Интегрисане зелене површине уз производне комплексе – Од посебног значаја су 
образовање и одржавање заштитног и изолационог зеленила унутар комплекса хидро-
електране. 

 
 
Повезујући рекреативни простори 
Развој мрежа повезујућих рекреативних простора заснива се на потреби успостављања 
повезаности рекреативног коришћења и побољшању пута до рекреативног простора. Ови 
системи представљају подршку регионалном систему пешачких и бициклистичких стаза. У 
условима немогућности реализације већих отворених простора у централним насељским 
зонама успостављање путања, које се због свог претпостављеног биолошког квалитета 
називају “зелени коридори омогућава и боље повезивање са околним парковима и 
рекреативним просторима. Њихово лоцирање, димензионисање и обликовање треба да 
буде такво да формирају повезани систем отворених простора уз захтев да буду 
функционални, безбедни, флексибилни и да омогућавају вишеструко и вишенаменско 
коришћење. Формирањем мреже отворених рекреативних простора повећава се њихова 
приступачност, безбедност, подстиче пешачки и бициклистички саобраћај и тиме 
индиректно смањује моторни саобраћај и загађење ваздуха. Ови системи представљају 
подршку регионалном систему пешачких и бициклистичких стаза којима се смањује 
потреба за вожњом у окружењу насеља. У односу на позицију, Планом су дефинисани 
зелени коридори ван насељског ткива и повезујући рекреативни простори у насељском 
ткиву. 
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Зелени коридори су повезујући зелени простори, широке траке зеленила у функцији заштите 
и афирмације природних вредности насеља. Представљају линијске коридоре земљишта и 
воде, омогућавају заштиту различитих ресурса и стварају могућности за рекреацију. Могу 
бити различите ширине. У том смислу од примарног значаја су уређена зелена површина уз 
реку и језера. 
 
Заштитно зеленило дуж саобраћајних коридора – у сагласности са просторним 
могућностима, треба предвидети заштитне појасеве против буке, прашине и заштите од 
бљеска у комбинацији дрвећа густих крошњи и жбуња. 
 
 
4.5.4. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ЗОНЕ И ОБЈЕКТЕ НАМЕЊЕНЕ РЕКРЕАЦИЈИ И 
СПОРТУ 
 
Норме и стандарди за рекреативне и зелене површине 
 
Квантитативна заступљеност појединих категорија рекреативних простора у 
насељеном месту 
1. Простори за рекреацију и спорт (бруто) укупно: 22 -29.5 м²/ст.: 
А) самостални рекреативни простори 
 ЛРЦ - локални рекреативни центри.    0.5-1 м²/ст. 
 НРЦ - рекреативни центри насеља    2-4 м²/ст. 
 велике зелене површине (паркови, парк шуме)   8-10 м²/ст. 
 тргови, скверови, пешачке зоне     1.5 м²/ст. 
Б) Интегрисани рекреативни простори 
 интегрисани рекреативни простори школа   2 м²/ст. 
 интегрисани рекреативни простори деч.устан.     2 м²/ст. 
 интегрисани рекреативни простори кол.становања  4 -5 м²/ст. 
 
 
2. Јавне зелене површине укупно:     17-19 м²/ст.: 
 велике зелене површине (паркови, парк шуме)   8-10 м²/ст. 
 зеленило стамбених суседстава         4 м²/ст. 
 тампон и заштитно зеленило          5 м²/ст. 
 
 Заступљеност одређених врста спортско рекреативних садржаја: 
 фудбалски терени - 1 на 4000ст 
 кошаркашка игралишта 1 на 4000ст 
 одбојкашка игралишта 1 на 5000ст 
 рукометна игралишта 1 на 4000ст 
 тениски терени 1 на 10 000ст 
 излетнички пунктови 1 на 8000ст 
 дечија игралишта 1 на 7000ст 
 базени 1 на 20 000 ст Купалишта 1-2 м²/ст. , парцела 2.5 -3.5 ха 
 стазе за трчање 1 на 30 000ст 
 
 
 
 

 Површине појединих категорија рекреативних простора 
А) БРУТО И НЕТО ПОВРШИНЕ 
нето површина - директно обезбеђује одвијање рекреативних садржаја и активности 
бруто површина - нето П + П свих помоћних + П свих пратећих простора 
нето П = 40-60% бруто П 
Код спортско рекреативних активности: 
 нето: П вежбалишта и П гледалишта 
 пратећи простори: сауна, соларијум, просторије за терапије, учионице, мултимедијални 

простор, магацин, радионице, гаража, котларница, угоститељски простор, преноћиште, 
станови за особље, простори за услужне делатности, привредну делатност, продајни 
простор 

 помоћни простори: свлачионице, купатило, умиваоници, клозет, справарница, кабинет 
особља, амбуланта. 

Б) ПРЕПОРУЧЕНЕ МИНИМАЛНЕ ПОВРШИНЕ ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА 
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА  
према рангу 
 реонски парк - мин.1ха, пожељно 5ха 
 насељски РЦ - мин.0.4, пожељно 2ха 
 локални РЦ и локални парк - мин 0.2ха 
према врсти 
 минимална нето корисна површина дечијег игралишта у насељу - 25-30м², мин. бруто 

100м² 
 минимална нето корисна површина отворених простора у стамбеном подручју 5м²/ст. 
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Гравитација и доступност (пешачке дистанце стан - РП, 3км/х) 
 

 
 
 
 
 
 

Просторни услови за спортске и рекреативне садржаје: 
 
Просторни yслови за зимске спортове: 
 санкање, нагиб 10-400, орјентација северо-исток, са малим зимским осунчањем, 

заштићено од ветра и магле, са безбедним равним делом у подножју 
 клизалишта ( могуће организовати у зимском периоду на локацији 2 тениска терена 

20x40м), раван терен, заветрина 
Просторни услови за летње спортске и рекреативне садржаје - Општи услови 
организације простора: заветрина, орјентација север, северо-исток, раван тререн, у 
планинским условима пожељна је и осунчаност 
 тениски терен (20/40м, тј за појединачну игру 8.23/23.77, за игру парова 10.97/23.77, 

ограђивање жичаном оградом за један терен даје 36.6/18.3, бочно обезбедити 
слободну траку од 3.65м ), обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака 

 игралиште за кошарку (26/14м, тј. потребно 480м²), обрада терена земља, шљака, 
асфалт 

 игралиште за одбојку (18/9м, 242м²) обрада терена, земља, шљака, асфалт 
 универзални терен- комплексно игралиште за мали фудбал, одбојку, кошарку и 

рукомет (40/20 или 25/50), обрада терена, земља, шљака, асфалт 
 игралиште за фудбал (110/75м, 8250м², гледалиште још око 1000м²), обрада терена 

трава, 
 групација игралишта за стони-тенис (сто 2.74/1.52м, за један сто потребно око 40 м²) 
 игралиште за бадминтон (игра појединца 5.18/13.40м, игра парова 6.10/13.40м, око 

120м²), обрада терена трава, бетон, асфалт, шљака 
 боћање на отвореном простору ( 25-40/ 26.5м, око 110м²) обрада терена шљака 
 билијар ( столови 2-2.3/1-1.15м, околни простор 1.6, за један сто око 20 м²) 
 игралиште за мини-голф ( различите величине, мин. 400м²) 
 Пикник: 15-30 јединица/ха, свака јединица за 4-8 особа, опремљена паркингом 

заклоњеним визуелном баријером, (евентуално огњиштем + извором воде), простором 
за одлагање смећа 
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4.6. СТАНОВАЊЕ 
 
4.6.1.Оцена потенцијала и ограничења за развој 
 
4.6.1.1. Опис и оцена стања 
 
У укупној функционалној структури насељског насеља Сокобања, просторно посматрано, око 
20,27% укупне површине подручја чине зоне становања. У укупном билансу стамбених 
површина, око 98,48% припада индивидуалном, а свега око 1,52% чине површине намењене 
вишепородичном становању.  
 
Такође, анализа површина намењених становању говори о значајном потенцијалу развоја 
нових стамбених зона, с обзиром на велике неизграђене површине у оквиру грађевинског 
земљишта (рубни делови насеља), као и на већ започете трендове ширења ових зона. 
 
Анализирајући стање стамбене структуре на читавом подручју насељског насеља, приметно 
је да ужи центар представља мешовиту зону, како са аспекта типологије стамбених објеката, 
тако и учешћа осталих функција у склопу зоне (туристичких, пословних, услужних, управно-
административних и комерцијалних функција). Изузев неколико вишепородичних објеката са 
пословно-трговачком наменом у приземљима, већину стамбених објеката у оквиру 
посматраног простора чине индивидуални стамбени објекти спратности П-П+2, образујући 
препознатљив чаршијски амбијент, од којих су многи, појединачно или као део амбијенталне 
целине, у режиму претходне заштите. 
Оно што је, такође, карактеристично за ову зону је и  неуједначена парцелација и регулационе 
карактеристике дуж потеза главне улице (преовлађује ивична градња).  
 
Породично становање без допунских функција, као доминантан облик становања на овом 
простору, присутан је у зони ширег центра и у периферним деловима насеља. У рубним 
деловима насеља заступљено је породично становање, претежно у комбинацији са 
пољопривредом. Ове зоне карактерише релативно незадовољавајућа комунална и 
инфраструктурна опремљеност простора. 
 
Такође, све је више запажен тренд развоја индивидуалних стамбених структура уз главне 
путне правце, сразмерно значају у укупној мрежи функционисања садржаја на нивоу насеља и 
удаљености од насељског центра, као и нивоу просторно-функционалних веза између 
појединих делова насеља, где су оне најчешће допуњене комерцијалним и услужним 
делатностима.  
Изван компактног насељског стамбеног ткива, пословно-производне функције и сервиси, 
јављају се као допунске функције становању, и то у највећој мери уз потез магистралног пута, 
уз путне правце ка Алексинцу, Бољевцу и Књажевцу. 
 
Оно што карактерише укупну слику постојећег стамбеног ткива је приметан недостатак 
функција комплементарних становању, посматрано изван зоне најужег насељског центра – 
услуге, трговина, сервиси, пословање, итд. 
У појединим зонама, започет тренд индивидуалне стамбене изградње поштује правила 
прописане регулације (објекти повучени од регулационе линије) и уз заокружење постојеће и 
изградњу уличне мреже, омогућује формирање правилне блоковске структуре.  
 
Насупрот овоме, у осталим деловима насеља, стамбене зоне су се развијале релативно 
стихијски, па је приметно непостојање јасне блоковске матрице, недовршене уличне мреже, 
као и слаба комунална опремљеност простора. Просечна спратност објеката је П+1+Пк. 

 
Вишепородично становање је заступљено у веома малом проценту (свега око 1,52%) и то 
углавном у централној зони. Објекти вишепородичног становања углавном су део 
мешовитих блокова, заједно са индивидуалним стамбеним и објектима пословања, 
трговине и услуга. 
Објекти су претежно у отвореном и полуотвореном склопу, спратности од П–П+1–П+2–
П+3–П+4, углавном доброг бонитета. У приземљима објеката најчешће су смештене 
комерцијалне и услужне делатности. За објекте вишепородичног становања, са аспекта 
обликовања, карактеристични су коси или мансардни кровови. 
 
Изузетак чини зона вишепородичног становања Јабукар у рубној зони насељског центра, 
ниског нивоа уређености и опремљености (монтажни стамбени објекти), спратности П и 
великог индекса заузетости. У будућем планском периоду, потребно је радити на уређењу 
и опремању ове стамбене зоне, реконструкцији објеката, повећању густине изграђености у 
складу са дефинисаним мерама заштите амбијенталне целине. 
 
Генерално гледано, на територији насељског подручја насеља Сокобања, приметна је 
неравномерност у стању стамбене структуре, размештају стамбених зона, као и 
опремљености и функционисању унутар њих. Активирање неизграђених зона уз водене 
токове као природне атрактере, пружа могућност увођења нових садржаја и афирмације 
Сокобање као туристичког центра. 
 
Већи део насељског стамбеног ткива је у систему блоковске структуре условљене 
морфологијом терена, са јасно успостављеним регулационим карактеристикама и 
правилном парцелацијом, што се нарочито односи на јужни, југозападни и североисточни 
део насељске зоне, углавном, изван насељског центра. 
 
У будућем планском периоду, потребно је извршити равномернији распоред ових зона, 
како би се, пре свега, избегао притисак насељавања у појединим деловима насеља и 
спречила непланска изградња. Такође, увођењем широке скале понуде различитих видова 
становања, нарочито афирмације профитабилних облика становања, као и становања у 
функцији туризма, омогућило би се боље функционисање унутар самог стамбеног ткива.  
 
 
4.6.1.2. Ограничења и развојни проблеми 
 
 Ограничења у развоју стамбене структуре на подручју насељског насеља Сокобања, 
могуће је сагледати са више различитих нивоа, пре свега, кроз оне аспекте који произилазе 
из присутне морфологије терена, али и створених услова и начина функционисања 
појединих делова насеља, везано за све нивое, па и када је у питању развој и размештај 
функције становања. 
 
Посматрано са становишта природних услова, издваја се неколико просторно-
морфолошких целина које, у зависности од карактера, истовремено представљају и 
потенцијал и ограничење за развој становања. 
 
У том смислу, изузетно покренута морфологија терена у јужном делу и наслањање на појас 
шумског земљишта, представља ограничење за развој правилне блоковске матрице 
стамбених зона, инфраструктурно опремање, повезивање адекватном уличном мрежом, 
итд. 
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Ограничења која произилазе из досадашњег степена развоја насеља, начина функционисања 
и услова који из тога проистичу, представљају: 
 Недовршена улична матрица у рубним деловима подручја која отежава успостављање 

правилне блоковске структуре; 
 Неправилан облик и површине парцела у околној и руралној зони, условљавају веће 

интервенције у регулисању власничких односа, препарцелацију и редефинисање 
капацитета стамбене структуре; 

 Веће стамбене зоне лошег стандарда бесправно саграђених објеката у насељском 
стамбеном ткиву, онемогућавају (отежавају) успостављање правилних регулационих 
параметара и адекватно инфраструктурно опремање; 

 Непосредна близина индустријских и стамбених зона ствара проблеме посматрано са 
аспекта задовољења еколошких стандарда становања. 

 
 
4.6.1.3. Потенцијали за развој 
 
Потенцијале за развој и правилан размештај зона становања на подручју Сокобање потребно 
је сагледати са различитих аспеката, будући да осим просторних погодности, на адекватан, 
примерен и одржив размештај становања утичу посредно и други фактори - преплитање и 
допуна комплементарних функција као и њихов утицај на развој, функционисање и 
обогаћивање основне функције становања. 
С обзиром на различит карактер, положај у оквиру насеља, као и ниво опремљености 
(комуналне, саобраћајне, итд) и уређености заступљених стамбених зона на подручју 
Сокобање, основни потенцијал за њихов развој и унапређење у будућем планском периоду 
представљају: 
 

 У оквиру већ започетог стамбеног ткива: 
-  могућност раста физичке структуре (повећање спратности стамбених објеката), а 
тиме и могућност развоја нових стамбених садржаја; 
-  у зонама мањих густина, са друге стане, недовољна искоришћеност површине 
парцела, нуди могућност проширења стамбених садржаја и увођења пратећих 
функција становању, што се нарочито односи на потезе линијских и локалних центара; 

 Неизграђене површине погодне за разноврсну дистрибуцију различитих типова 
стамбених садржаја, нарочито у зонама већ започетог ширења стамбеног ткива (у 
великој мери непланског). 

 Могућност комбиновања различитих функција комплементарних становању, с обзиром 
на просторну диспозицију централне зоне, централних потеза и пунктова, пословно-
производних зона, туристичких зона, рекреативних и зелених површина, водених 
површина и токова, итд.  

 Могућност искоришћења природних и створених погодности – речни ток, непосредна 
близина природних атрактера итд, за развој викенд насеља, зона елитног становања, 
итд, а са друге стране, положај привредних зона и већа комерцијализација простора, 
нарочито у зонама уз главне саобраћајнице, нуди потенцијал развоја различитих 
облика пословног, апартманског и других облика профитабилног становања. 

 
Интензивирање значаја насеља кроз развој, пре свега туристички, може иницирати 
интензивније тржиште на пољу станоградње уопште, као и изградњу станова за рентирање, 
појаву ексклузивних облика становања, изградњу резиденцијалног типа стамбених објеката, 
итд. 
 
 

4.6.1.4. Циљеви развоја становања 
 
С обзиром на поменута ограничења и препознате потенцијале развоја стамбене структуре 
на подручју насеља Сокобања, основни циљеви развоја становања односе се на: 

 Унапређење и успостављање система зонинга стамбених садржаја по заједничким 
просторно-функционалним карактеристикама, у циљу равномернијег развоја читавог 
подручја  

 Дефинисање и активирање потенцијала за даљи развој стамбене структуре у већ 
развијеном грађевинском рејону; 

 Развој нових зона становања у контексту интегралног планирања осталих функција 
на подручју насеља; 

 Проширење понуде различитих облика становања у контексту одрживог развоја 
насеља и нових захтева тржишта, а пре свега, у функцији развоја туризма; 

 
Поред основних циљева који имају улогу полазишта у формирању планског концепта 
развоја становања, потребно је обезбедити: 

 Санацију, ревитализацију и ремоделацију непланских структура (стихијски насталих 
делова насеља) 

 Размештај планираних делатности и дела радних места у оквиру површина са 
становањем, са циљем остварења мешовитих намена; 

 Смањење процента учешћа стамбених функција у централном насељском језгру у 
прилог развоју јавних, пословних и других нестамбених функција; 

 Формирање нових стамбених зона како би се смањио притисак на централни 
насељски пункт; 

 Афирмисање потеза и пунктова изузетних природних и амбијенталних вредности 
простора за развој становања у функцији туризма; 

 Увођење нових облика становања у циљу додатног активирања простора: 
профитабилни облици становања (пословно и рентално становање), услужно и 
викенд становање, ексклузивни облици становања, итд.; 

 Оживљавање идентитета и реинтеграције традиционалних облика становања у 
савремене и савремених у традиционалне облике становања. 

 
Са аспекта комуналног уређења стамбених зона потребно је обезбедити: 

 Подизање нивоа уређености и опремљености насеља, као и њихово 
инфраструктурно опремање; 

 Подизање квалитета уређења и опремања отворених простора; 
 Унапређење регулационих и грађевинских услова, у циљу обезбеђења потреба за 

стамбеним простором; 
 Подизање квалитета опремања, успостављањем оптималне концентрације и 

организације централних активности; 
 Очување квалитета животне средине у зонама великог степена концентрације 

стамбене изградње; 
 
Са аспекта интегрисања становања са стратешки опредељеним функцијама, потребно је 
развијати: 

 Становање у функцији туризма (куће за одмор, формирање туристичких насеља 
по угледу на традиционална, изградња на ексклузивним локацијама елитних 
структура туристичке понуде, хотели насељског и павиљонског типа); 
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 Развијање тржишних (профитабилних) облика становања: економски облици (за 
изнајмљивање и издавање), туристички облици (апартмански смештај), услужно 
становање (апартманско, пратеће пословању, сервисно), продукционо становање 
(атељеи, радионице, уметничке колоније ...), рентијерско становање (рентирање према 
положају, комфору, пратећим садржајима); 

 
4.6.2. Концепција развоја 
 
4.6.2.1. Концепт развоја становања - програмске препоруке 
 
Унапређење и даљи контролисан развој стамбене структуре на подручју насеља Сокобања 
треба да се огледа у различитим нивоима интервенција везаних за ову функцију, а 
условљених како просторним и другим потенцијалима, тако и њиховим ограничењима и то 
кроз: 
 
Унапређење постојећих видова становања 
Развојни карактер стамбене структуре треба најпре да се огледа у реконструкцији и 
унапређењу како постојећих стамбених структура, тако и њихове насељске опреме, у циљу 
обезбеђења што адекватнијих услова становања и рада у оквиру насеља.  
Унапређења се односе, пре свега, на функционалне, просторно-физичке и обликовне 
карактеристике стамбених зона али, такође, и на формирање (заокружење) стамбених зона са 
препознатљивим карактером-функционалним, обликовним, амбијенталним. 
 
1. Физичка унапређења (извесно погушћавање постојећих стамбених зона и то: кроз раст 

физичке структуре у хоризонталном и вертикалном смислу (доградња, надградња, 
реконструкција) и градњу нових објеката у зонама и потезима где она није заокружена) и 
функционална унапређења (односе се на све релевантне аспекте, почев од нивоа куће, 
парцеле, зоне, блока, све до већих групација, а у обзир долазе све пратеће категорије које 
доводе до доброг функционисања стамбене функције као примарне, а то су: услуге, 
сервиси, трговина, пословање, производња, угоститељство, забава, култура, рекреација, 
итд.). Функционална унапређења предвиђају се и добијају већи интензитет уз потезе 
важних саобраћајница, речне токове, у зони ужег и ширег центра, пословно-производним 
зонама, итд. 
 уобличавање склопова (односи се на успостављање нових регулационих параметара 
у циљу проширења типологије изградње стамбених објеката – тачкасти склопови, ивична 
градња, низови или линијски склопови,  итд). 
 

2. Заокружење стамбених зона у целине са различитим функционалним карактером, 
у циљу њихове јасне препознатљивости и адекватног функционисања унутар њих је још 
један вид унапређења стамбене структуре који се односи на трансформацију постојећих 
облика и зона становања у разноврсне функционалне целине, у зависности од њиховог 
положаја, степена централитета, примарних функција и карактера насеља, итд.  
 У том смислу, трансформација се може одвијати кроз заокружење стамбених зона као 
туристичке целине, зона мешовитог становања, као и становања комбинованог типа са 
пословањем и производним делатностима (претежно делови насеља уз главне путне 
правце, али не и обавезно само она), итд. 
 Овакво дефинисање стамбених зона доприноси адекватнијем искоришћењу земљишта 
у функционалном и просторно-физичком смислу, а не изискује неминовно ширење 
стамбених зона на рачун пољопривредних површина, шумских појасева и других 
природних ресурса. 
 

3.  С обзиром на то да су поједини природни и створени услови иницирали управо развој 
стамбених зона, пожељно је извршити њихово зонирање по позицији у насељу (уз 
водене површине-реке, уз главне путне правце, у зонама рада, у рубним појасевима, 
...). Развој стамбених зона уз путеве, пре свега, главне саобраћајне правце као кичме 
развоја насеља, у основи, подстиче започете трендове. Ако се узме у обзир укупна 
слика густине становања, очито је да је она најинтензивнија управо уз ове потезе. 

 
 
Лоцирање стамбених зона уз путеве може бити вишеструко: 

 стамбене зоне директно везане за путеве;  
 услужно-стамбени део прати зону директно везану за путеве; 
 сервисни део - односи се на зону која је неодвојиви део прве две зоне. 

 
Лоцирање стамбених зона уз "зоне рада" - уз индустрију, разне производно-занатске 
делатности, итд., има за предност смањење удаљености места рада и места становања. 
Диспозицијом зона становања на овакав начин, поспешује се развој "ударних" линија, зона 
и пунктова насеља, а интензитет њиховог развоја у директној је вези са трендом 
размештаја становништва, активним и планираним зонама рада и привређивања, 
морфологијом терена, развојем туристичко-рекреативних зона и потеза, пунктова, итд. 
 
 
Развој нових видова становања 
 
Захваљујући изузетно богатим природним ресурсима и њиховој изванредној разноликости 
са једне али и  афирмисању значаја Сокобање као насеља изразито туристичке 
орјентације са друге стране,  као и интензивирање активности дуж главних саобраћајних 
праваца, иницирано је увођење нових облика становања. На тај начин се отвара могућност 
адекватнијег коришћења специфичних потенцијала подручја како самог насеља тако и 
његове непосредне околине, а у складу са новим тржишним условима и захтевима. 
 
У посебну понуду стамбених садржаја спадају: 

- викенд становање; 
- ексклузивно становање (виле, палате, пансиони); 
- пословно становање (апарманско, пансионско, рентално); 
- становање у функцији туризма (хотели, мотели, куће за издавање, здравствено-

рехабилитациони центри), 
- кампови. 
 

Поред ових, пожељно је у стамбену понуду укључити и традиционалне видове становања - 
етно и еко насеља итд, опет у функцији туризма, али на вишем нивоу урбаног развоја. 
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4.6.3. Правила уређења 
 
4.6.3.1. Правила организације функције становања 
 
Планом се предвиђа равномернији размештај зона становања, поштујући започете трендове 
и планиране окоснице развоја (саобраћај, развој привредних и централних зона и пунктова, 
рекреативних простора, итд), који би, последично, требало да активирају и развој осталих 
садржаја, па и стамбених. 
 
У том смислу, највеће погушћавање предвиђено је у широј зони насеља, изван центра, на 
уштрб слободних и пољопривредних површина, али и осталих зона (руралних, неуређених ...), 
с обзиром на потенцијал развоја стамбених структура у свим деловима насеља. 
 
Просторни размештај зона становања заснива се, у складу са функционалним и типолошким 
карактеристикама појединих зона становања и на различитим густинама изграђености, што 
омогућава рационалније коришћење грађевинског земљишта у урбанистички организованим 
зонама, зонама погушћавања, реконструкције и у зонама средњих и ниских густина у ободним 
деловима подручја ПГР-а. Највише густине изграђености заступљене су у зони насељског 
центра, а постепено опадају према периферним деловима подручја Плана. 
 
Просторно посматрано, зонирање стамбених садржаја извршено је поделом у више 
стамбених зона, за које важе слична или иста правила грађења и уређења и то: зона 
насељског центра са индивидуалним и вишепородичним стамбеним објектима средњих 
густина изграђености- пре свега у мешовитим блоковима, зона изван насељског центра и 
рурална стамбена зона. У оквиру производних и пословних зона, стамбени садржаји могу 
бити заступљени само као пратећа функција уколико се за то створе неопходни услови 
(потребе за новим стамбеним фондом,...). Такође, с обзиром на уочене специфичности унутар 
самих зона, издвајају се поједини пунктови, потези или зоне које, програмски и просторно, 
имају извесне специфичности, пре свега функционалне. Ово се нарочито односи на потезе 
дуж главних саобраћајних праваца, издвојене локације и зоне викенд становања и елитног 
становања, становања у функцији туризма, итд. Такође, издвајају се и посебне функционалне 
целине намењене већ поменутим стамбеним садржајима, које постају носиоци специфичних 
обележја и препознатљивог карактера у укупној структури насељских функција. 
 
4.6.3.2. Становање у зони насељског центра 
 
Централна зона сваког насељеног подручја, па и насеља Сокобања, по природи ствари, 
представља најатрактивнији простор за развој различитих функција и активности, а то се, 
последично, односи и на развој стамбених садржаја. Иако су у оквиру ове зоне лоциране 
најважније управне, административне и друге нестамбене функције, она је ипак, у великој 
мери, задржала стамбени карактер, нарочито у његовој широј зони.  
 
У складу са уоченим карактеристикама, развој ових зона у великој мери прати развој 
централних функција на овом простору и од интензитета њиховог развоја зависиће и степен 
трансформације центра у целини па и када је у питању развој стамбених садржаја. 
 
 
 
 
 
 

Мешовити блок 
 
У оквиру ове зоне која има и највећи степен централитета, са највећом концентрацијом 
административно-управних и јавних функција, становање (индивидуално и 
вишепородично), заједно са поменутим функцијама, чини систем мешовитих блокова. У 
складу са генералном концепцијом развоја насеља као туристичког места, афирмација 
насељског центра као гравитационог подручја, кроз његову већу комерцијализацију и 
повећање степена централитета,  је пре свега у функцији свеобухватног подизања 
квалитета и урбанитета стамбених зона целокупног подручја.  
 
У том смислу, концепт развоја становања у оквиру ове зоне, предвиђа, пре свега, 
унапређење постојеће стамбене структуре. Ово се, у првом реду, односи на повећање 
капацитета физичке структуре, кроз квалитетну реконструкцију, доградњу и изградњу 
објеката и, што је још значајније, на функционална унапређења. На овом простору се 
предвиђа интензивнија изградња стамбених објеката и тежња да се становању, нарочито 
индивидуалном становању нижих густина, постепено повећа густина  на ниво средњих 
густина изграђености уз могућност даље трансформације у пословно, рентално и друге 
профитабилне облике становања и пословне садржаје чиме би се употпунио 
административно-пословно-трговачки карактер ове зоне.  
Ови блокови, појединачне локације и мањи потези се задржавају уз предвиђен раст - 
доградња постојећих објеката, уз њихово обавезно уклапање у систем и концепцију блока, 
уз задовољење прописаних параметара изграђености за ову зону. Садржајна надградња 
предвиђа интензивније учешће пословних и трговачких функција, махом у приземљима 
објеката. Допунски садржаји су «објекти» пословања (ређе као засебно изграђене 
структуре, углавном у склопу стамбених објеката), за мање и средње, обједињене или 
мешовите програме, односно, насељске друштвене опреме, као и специјализоване 
професионалне услуге и делатности, свих нивоа и облика власништва. Програм 
пословања у објекту и на парцели мора бити прилагођен карактеру становања средњих 
густина, односно, захвату у оквиру насељског центра. Све делатности карактеристичне за 
зоне рада и остале функције које имају специфичне технолошке и посебне заштитне 
услове, не могу се реализовати у оквиру ових зона становања. Карактеристика ове зоне је 
отворена или полуотворена блоковска структура, са слободностојећим.  
 
Вишепородично становање у зони насељског центра 
 
Планом се, у оквиру ове зоне, предвиђа подизање квалитета стамбеног фонда, као и 
повећање физичких капацитета објеката, уз квалитетну надградњу и доградњу стамбених 
објеката у границама виших густина изграђености. Могућа је изградња нових објеката 
вишепородичног становања и пословања у оквиру ове зоне, поштујући предвиђене 
урбанистичке параметре. Такође, могуће је градити и трансформисати постојеће објекте 
вишепородичног становања или њихове делове у профитабилне облике становања – 
рентијерско, пословно, апартманско становање, итд. Кроз процес ремоделације и обнове, 
потребно је формирати систем пратећих објеката и функција услуга и пословања, који 
проширује капацитет и квалитет ове стамбене зоне и услова живота. Зона обухвата 
вишепородичне стамбене објекте,  који се у оквиру претежно мешовотих блокова 
формирају као слободностојећи увучени у односу на регулацију са интегрисаним зеленим и 
рекреативним површинама, при чему увођење пратећих објеката постоји као могућност, 
односно, увођење пословања у приземљима објеката постаје обавеза код објеката  у 
оквиру и у контакту локалних линијских центара.  
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4.6.3.3. Становање у зони изван  центра насеља 
 
Становање изван центра насеља чине углавном зоне индивидуалног (једнопородичног) 
становања  и индивидуалног становања у функцији туризма. У оквиру ове зоне, у зависности 
од карактеристика изграђености, степена опремљености, саобраћајне повезаности са 
околним подручјем, близине насељског центра, пословно-радних зона, итд, издвајају се 
сегменти (потцелине) различитих потенцијала за развој, у смислу густина изграђености, 
густина становања, као и нивоа опремљености простора. 
 
Ову зону карактеришу велике неизграђене  и неуређене површине и тренд започете 
индивидуалне стамбене изградње, без јасно успостављене регулације блокова и без јасно 
издвојених стамбених зона, што се нарочито односи на рубне делове подручја. Становање 
ван центра насеља се, осим зоне која непосредно окружује подручје центра, простире и уз 
важније саобраћајне правце који представљају главне улазно-излазне правце у насеље и из 
насеља као и уз интензивније локалне путне правце где је местимично започета изградња 
стамбених објеката. У оквиру ове зоне становања, у зависности од посматраних потцелина, 
становање поприма карактер претежне или допунске функције. 
 
Карактер претежне функције – становање у гушће насељеним зонама што се, пре свега, 
односи на непосредну контактну зону која обујмљује стамбену зону унутар центра насеља, 
затим потези уз важније путне правце, као и потези планираних линијских и локалних центара. 
Допунске функције становању су: комерцијалне и услужне функције, разни облици 
привређивања (пољопривреда, пословно-производни садржаји, сервиси, мануфактурна и 
занатска производња, итд.). 
 
Карактер допунске функције – породично становање поприма у пословним централним 
зонама и зонама туризма и рекреације када је  у функцији тих доминантних садржаја ( 
пословно становање, хотелска насеља, апартмани и куће за издавање...) 
 
Уз потезе важних саобраћајница, стамбена функција комбинује се у највећој мери са 
сервисима, услужним и комерцијалним садржајима. 
 
У оквиру ове зоне, предвиђа се развој становања средњих и нижих густина изграђености.  
 
Генерално, уређење ове стамбене зоне, подразумева дефинисање јасних регулационих и 
нивелационих карактеристика простора, регулацију блокова или зона, инфраструктурно 
опремање простора, повезивање на насељске комуналне системе, изградњу објеката 
друштвене инфраструктуре, увођење ширег спектра централних функција, нарочито у зонама 
локалних и линеарних центара, уређење рекреативних простора и центара слободног 
времена – јавних уређених површина као места окупљања,  итд.  
 
За активирање рубних делова околнг подручја, као и потеза линеарних центара у оквиру ове 
зоне, неопходан предуслов је изградња и заокружење уличне мреже и коридора главних 
саобраћајних праваца. У том смислу препоручује се, као фаза разраде, израда Плана 
генералне регулације. 
 
 
 
 
 
 
 

Мешовито становање у зони изван центра насеља 
 
Уочени трендови функционисања и карактеристике изграђене структуре дуж уводних 
праваца у насељски центар, афирмишу ове потезе у смислу интензивнијег развоја 
централних активности – пословања, трговине и услуга, али у мањем обиму и интензитету 
у односу на централно насељско подручје. Последично, овакав тренд има утицај и на 
развој стамбене структуре у оквиру ове зоне, на коју се даље надовезују стамбене зоне са 
знатно мањим учешћем централних функција а са порастом продукционих садржаја (до 
руралног становања). У том смислу, планским дефинисањем зоне мешовитог карактера 
дуж главног саобраћајног правца Алексинац-Сокобања-Књажевац, у непосредној 
контактној зони насељског центра,  предвиђа се повећање физичких капацитета стамбене 
структуре и то на рачун поменутих делатности. 
 
Пожељно је на овим потезима успоставити континуитет грађевинских и регулационих 
линија, у циљу адекватног визуелног и функционалног повезивања са потезима у зони 
насељског центра.  
Ван централне зоне насеља у оквиру мешовитих насељских блокова предвиђени су 
индивидуални стамбени објекти, употпуњени трговачким, услужним и пословним 
делатностима, махом у приземљима објеката. Постојећи објекти индивидуалног становања 
су претежне спратности П-П+1+Пк и део су спонтано настале матрице насеља.  
 
Планским концептом предвиђа се реконструкција и ревитализација постојећих објеката, уз 
њихову постепену трансформацију у складу са карактером зоне и заокруживањем у једну 
целину допуњавањем комерцијално-услужним делатностима  у складу са плански 
предвиђеним капацитетима насеља, погушћавање и подизање квалитета функционисањa 
изван централне зоне насеља, у првом реду, у смислу подизања општег квалитета физичке 
структуре (пре свега, кроз замену дотрајалог стамбеног фонда и надградњу постојећих 
квалитетних објеката).  
 
Програм пословања у објекту и на парцели мора бити прилагођен карактеру становања 
средњих густина, односно, захвату у оквиру шире зоне насељског центра. Поред програма 
пратећих услуга становања, пословање обухвата трговину и угоститељство, које се по 
карактеру и капацитету може организовати у оквиру објеката, простора и услова ове зоне, 
као и одговарајуће занате, професионалне услуге и делатности, бирое, агенције и 
представништва, финансијске институције које не захтевају посебне функционалне, 
просторне и саобраћајне услове, а истовремено, кроз виши ниво делатности, садржаја и 
физичке структуре, подижу ниво и карактер ове зоне. Све делатности које имају 
специфичне технолошке и посебне заштитне услове, не могу се реализовати у оквиру ове 
зоне становања. Сав помоћни простор становања и пословања, реализује се или у оквиру 
основних објеката на парцели или као додатна изграђена структура. 
 
Ову зону индивидуалног становања карактерише средња густина изграђености подручја. 
Претежни вид изградње је блоковска градња отвореног типа, са слободностојећим 
објектима на парцели. 
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Породично  становање у зони изван центра насеља 
 
Шире насељске зоне развијају се као претежне зоне индивидуалног становања мањих густина 
изграђености. С обзиром на већ започет тренд укупног развоја ових зона, планирано је 
унапређење постојеће стамбене структуре и то кроз: заокружење и регулацију стамбених 
блокова, погушћавање стамбене зоне већим степеном изградње, како нових објеката, тако и 
проширења капацитета постојећих објеката. 
 
Највећи потенцијал за развој зона искључиво индивидуалног становања има контактна зона 
ширег насељског центра, како због близине централних садржаја тако и због започетих 
трендова грађења. С обзиром на величину неизграђеног простора, новоформирану блоковску 
матрицу условљену тереном, правила регулације усмерена су ка успостављању јасних 
принципа грађења у започетим зонама, унапређењу инфраструктурне опремљености 
простора, уличних коридора, урбаног мобилијара, озелењавања подручја, итд, у циљу  
избегавања стихијског грађења и неадекватног раста насеља. 
 
Такође, у оквиру ових зона приметан је недостатак пратећих функција становању. У том 
смислу, неопходна су, пре свега, функционална унапређења стамбених зона – употпуњавање 
комерцијалним, пословним и услужним функицијама као пратећим. Такође, пожељно је у 
оквиру ових зона развијати пратеће функције из домена пословно-производних делатности, 
занатске производње, сервиса итд, које не угрожавају основну функцију становања у 
насељском ткиву. 
Претежни тип изградње представљају слободностојећи објекти ван регулационе линије блока.  
 
 
4.6.3.4 Посебни (специфични) облици становања 
 
Планираним концептом развоја стамбених функција на подручју захвата Плана генералне 
регулације Сокобање, предвиђен је и развој посебних (специфичних) облика становања, у 
циљу проширења разноврсности понуде стамбених садржаја, а у складу са новим тржишним 
условима и захтевима. Такође, појава различитих видова становања, на адекватнији начин 
искоришћава специфичне потенцијале подручја, а тиме и афирмише насеље у целини. 
 
У посебну понуду стамбених садржаја спадају: 
- приградско становање 
- викенд становање 
- ексклузивно/елитно становање 
- пословно становање (апартманско, пансионско, рентално) 
- становање у функцији туризма (хотели, хотелска насеља, кампови,пансиони, куће за 
издавање, етно и еко становање, рехабилитациони центри,) 
 
Становање у рубним зонама 
 
Овај вид становања заступљен је углавном у појединачним групацијама, мањим и већим 
зонама у периферним (ободним) деловима подручја Плана, ван компактније стамбене 
структуре насеља. То су, пре свега, ређе насељени простори индивидуалног становања са 
проширеним окућницама. Групације стамбених структура у оквиру ових зона, формирале су 
се углавном уз локалне приступне путеве, док се у њиховом залеђу налазе окућнице.  
 
 
 
 

Становање у приградској зони 
 
Ову зону карактерише тренд започете индивидуалне стамбене изградње, често без јасно 
успостављене регулације блокова и без јасно издвојених стамбених зона, што се нарочито 
односи на рубне делове подручја. Приградско становање се, осим компактне зоне која 
окружује подручје градске стамбене зоне и чини прелазну структуру ка индустријској и 
пољопривредној зони у западном делу подручја обухвата плана, простире и уз важније 
саобраћајне правце који представљају улазно-излазне правце у насеље и из насеља као и 
уз интензивније локалне путне правце – везе са обилазницом, где је увелико започет тренд 
изградње стамбених објеката. У оквиру приградске зоне становања, у зависности од 
посматраних потцелина, становање поприма карактер претежне или допунске функције. 
 
Карактер претежне функције – становање у гушће насељеним зонама што се, пре свега, 
односи на непосредну контактну зону која обујмљује градску стамбену зону, затим потези 
уз важније путне правце, као и потези планираних линијских и локалних центара. 
Допунске функције становању су: комерцијалне и услужне функције, разни облици 
привређивања (пољопривреда, пословно-производни садржаји, сервиси, мануфактурна и 
занатска производња, итд.). 
 
Карактер допунске функције – породично становање поприма у спољним (рубним) зонама 
приградског подручја, уз доминантне облике привређивања – пољопривреду, малу 
привреду, производно-пословне делатности, индустрију итд. 
Уз потезе важних саобраћајница, стамбена функција комбинује се у највећој мери са 
сервисима, услужним и комерцијалним садржајима. 
 
Концепт уређења приградске стамбене зоне, подразумева дефинисање јасних 
регулационих и нивелационих карактеристика простора, планску регулацију блокова или 
зона и потребну препарцелацију, инфраструктурно опремање простора, повезивање на 
насељске комуналне системе, изградњу објеката друштвене инфраструктуре, уређење 
рекреативних простора и центара слободног времена у складу са карактером зоне и 
контактних зона (нарочито туристичких садржаја), итд.  
 
Викенд становање 
 
Имајући у виду природне потенцијале и амбијенталне вредности појединих  делова 
подручја Плана генералне регулације, поменутим планом се предвиђа изградња и 
заокружење зона викенд становања, уз адекватно активирање поменутих природних 
потенцијала, кроз развој, пре свега, рекреативних садржаја. 
 
Планским концептом предвиђено је проширење постојеће зоне викенд становања на 
обронцима Озрена, на ободу стамбене зоне и то као претежна функција са великим 
озелењеним површинама. Друга планирана локација је дуж путног правца Сокобања-
Бољевац, на контактном подручју ексклузивног становања и зоне породичних пансиона.  
Развој и активирање ове зоне, осим проширења понуде различитих облика и видова 
становања на подручју Сокобање, требало би да поспеши интензивнији развој, пре свега, 
комерцијално-услужних и угоститељских садржаја.  
 
У овим зонама заступљене су ниске густине изграђености, чиме се онемогућава велика 
концентрација  и изграђеност ових делова подручја, а тиме обезбеђује и равномерна 
дистрибуција стамбених зона унутар граница Плана. 
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Тежиште уређења ових зона почива на квалитетној  и организованој изградњи, која има за 
циљ поред садржајног и амбијентално употпуњавање поменутих простора. 
 
Традиционалне форме становања - етно, еко становање 
 
У складу са афирмацијом Сокобање као туристичког места великих природних потенцијала, 
очувањем животне средине и обликовних карактеристика планиране супраструктуре са 
наглашеном контекстуалношћу, предвиђено је формирање зона традиционалних форми 
становања ниских густина – етно и еко становање. Развој таквих структура планира се на 
лонгитудиналном потезу уз реку Градашницу у склопу амбијенталне целине Грудоњских 
воденица чинећи везу урбаног насељског становања и гравитационог подручја центра са 
профитабилнијим видовима становања средње густине изграђености - туристичким 
комплексима, апартманима и кућама за издавање са једне или рекреативним садржајима од 
општег значаја са друге стране. 
 
Архитектура са елементима традиционалног, подразумева употребу природних материјала-
дрвета и камена, из обновљивих извора. На тај начин утиче се на свест јавног мњења 
(корисника пре свега) о значају еколошки чисте средине и посредно остварује циљ 
афирмације Сокобање као мирног туристичког насеља за одмор и рекреацију. 
Ова зона подразумева породичне објекте у функцији туризма- пансиони,апартмани и куће за 
издавање, мале густине изграђености са великим површинама уређеног интегрисаног 
зеленила. 
 
 
Елитно становање 
 
Предвиђена зона која афирмише овакав вид становања је на падини Озрена у јужном 
граничном појасу посматраног подручја и шири северо-источни појас непосредно уз ободну 
стамбену зону насељског центра. Локације поседују услове за развој оваквих садржаја, с 
обзиром на близину природних ресурса (шуме), оближње новопланиране рекреативне зоне са 
једне и близине насељског центра са друге стране који може имати утицај на пораст 
ексклузивности локација. У прилог одабиру иде и процена да ће пораст значаја Сокобање у 
региону иницирати како већу комуникативност простора тако и степен њене атрактивности. 
 
 
Профитабилни облици становања – породични пансиони 
 
Овај вид становања заступљен је у насељском центру на потезу значајног саобраћајног 
правца као допунска функција централним садржајима. Пословно становање се, у зависности 
од степена заступљености у односу на остале функције, може јавити као пратећа функција у 
зонама насељских општих центара, без могућности преузимања значаја доминантне намене. 
Овакав вид становања подразумева средње густине изграђености стамбене структуре изван 
централне зоне и више густине изграђености унутар централне зоне насеља. Максимална 
спратност објеката је у складу са карактером зоне.  
 
 
 
 
 
 
 

Становање у функцији туризма 
 
У циљу веће афирмације и значаја насеља Сокобања у регионалном окружењу, а с 
обзиром на неадекватне и недовољне смештајне капацитете, планирани су следећи 
туристичко-смештајни капацитети и то: 
- реконструкција и квалитетна доградња постојећих туристичко-угоститељских објеката – 
хотелског комплекса Здрављак, Моравица и Сунце, градског хотела Турист и хотела Парк, 
пре свега кроз повећање постојећих капацитета ; 
- употпуњавање садржаја планираних туристичко-рекреативних комплекса  где је 
предвиђена изградња хотелског комплекса-хотелског насеља,  зоне пансиона и 
апарманског смештаја;  
- формирање кампова – студентских, истраживачко-едукативних и др, адекватног 
капацитета у сладу са расположивим смештајним капацитетима и планираним туристичким 
развојем подручја; 
 
Заједничка карактеристика већине планираних зона становања у функцији туризма је да се 
налазе у непосредној близини или у оквиру спортско-рекреативних комплекса чиме се ови 
садржаји функционално употпуњују. 
Хотелски комплекси 
 
Планирана зона хотелског комплекса- хотелског насеља је истурено јужно подручје плана. 
Ова падина планине Озрен изузетно је погодна за формирање хотелског комплекса 
павиљонског типа, који би својом дисперзном структуром и малом укупном грађевинском 
површином (у процентуалном односу  укупне површине комплекса) одговарао циљевима 
очувања средине и природних ресурса. Становање се јавља као допунска функција 
туристичко-рекреативним  садржајима и подразумева средње густине грађења са 
амбијентално адекватним обликовним решењем и у погледу материјализације и у смислу 
волуметријског уклапања у контекст. Додатни комерцијални садржаји,компатибилни оваквој 
туристичкој понуди, неопходни су и додатно ће повећати квалитет зоне. 
Предвиђена су и могућа територијална проширења постојећих комплекса и на тај начин је 
формирана дисперзна мрежа хотелских садржаја на целој територији Сокобање уз пратеће 
рекреативне и комерцијалне садржаје. 
 
 
4.7. РАЗВОЈ ПРОДУКЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
4.7.1. ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ  
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Продукциони системи представљају основни фактор и покретач економског, еколошког и 
социолошког развоја насељске структуре. Ефикасно функционисање продукционих 
система доприноси остварењу политике запошљавања становништва, економском 
просперитету (насеља и појединца), као и стимулацији домаћих и страних инвестиционих 
улагања. 
 
Продукционе системе можемо сврстати у три основне групе, које даље садрже низ 
подгрупа активности:      

1. Примарни сектор - пољопривредне делатности, шумарство, лов и риболов; 
2. Секундарни сектор - производне делатности - индустрија и занатство; 
3. Терцијални сектор - услужне делатности, трговина, туризам, угоститељство, 

комерцијалне делатности, итд. 
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Примарни сектор представља пољопривредна производња, која обухвата пољопривредно 
земљиште непосредно намењено производњи биљних, а посредно производњи сточних 
производа, у циљу обезбеђења прехрамбене робе, аграрних сировина и других производа 
биолошког порекла. У примарну биљну производњу сврстава се: ратарска, воћарско – 
виноградарска, повртарска, расадничка производња, производња лековитог, ароматичног и 
украсног биља, производња гљива и производња ђубрива. 
 
Под шумом подразумева се земљиште обрасло шумским дрвећем. Под шумским земљиштем 
подразумева се земљиште на коме се гаји шума, или земљиште на коме је због његових 
природних особина рационалније да се гаји шума.  Шуме представљају високовредан 
природни ресурс који има позитиван утицај на животну средину, позитивно утичу на заштитне, 
хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене услове живљења. Такође представљају 
потенцијал за развој туристичко-рекреативне, привредне, наставне и научно-истраживачке 
функције. 
 
Секундарни сектор представљају производне делатности, које обухватају широк спектар 
привредних делатности: индустријска и прерађивачка производња, мануфактурна и занатска 
производња, објекти саобраћајне привреде и складишни објекти. Намене које се могу јавити у 
оквиру привредних локација, поред наведених делатности, су и погони и базе грађевинских 
предузећа, складишта робе, складишта грађевинског материјала, складишта течних и чврстих 
горива, робни терминали и робно-транспортни центри. Технолошки паркови, научно- 
истраживачки комплекси, слободне зоне и др., су такође могући у саставу ових зона, уз 
минимално учешће станова за службене потребе. 
 
Терцијални сектор представљају комерцијалне функције које обухватају трговину, услуге и 
пословање. У терцијални сектор улазе трговина на мало (свакодневно снабдевање, 
повремено снабдевање, специјализовано снабдевање..), трговина на велико (тржни и 
услужни центри и сл.), продаја на на отвореном, угоститељство (дневно, забава, боравак), 
пословно-радне агенције, занатске услуге. Пословање подразумева финансијско–банкарско 
пословање, управно пословање, великопродајно пословање. 
 
Развој продукционих делатности у Сокобањи од најранијих периода се заснива на 
експлоатацији термоминералних лековитих вода. Археолошки налази сведоче да је на 
подручју Сокобање још у римском периоду постојала бања. Од римског периода до данас 
насеље се развијало као значајно лечилиште и туристички центар.  
 
Продукција Сокобање се примарно заснива на туризму. Остале делатности су се развијале 
током историје као пратећа допуна туристичке понуде. Развој трговине, занатства и 
пословање пратили су туристички развој и били окренути ка задовољавању допунских 
потреба гостију Сокобање. Индустријска производња се у Сокобањи почела развијати тек 
после Другог светског рата, али и тада у веома малом опсегу и са великим обзиром на одабир 
незагађујућих индустрија. Индустрија је била окренута ка задовољавању потреба становника 
Сокобање, а не ка ширем пласирању производа. 
 
Сокобања је примарно туристичко насеље. Развој продукционих делатности у насељу треба 
усмерити пре свега ка развоју и унапређењу туристичке понуде. Већина других продукционих 
делатности треба да буде допуна туристичкој понуди и у служби развоја туризма.  
 
 
 

4.7.1.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
ОПИС СТАЊА  
 
Продукционе (радно-производне) делатности на територији насеља Сокобања препознају 
се као делатности примарног сектора (шумарство и пољопривреда), секундарног сектора 
(индустријска производња, грађевинарство, производно занатство) и терцијалног сектора 
(туристички и пословно-услужни садржаји). 
 
Посматрано кроз просторно-физички аспект простора, од поменуте структуре продукционих 
делатности, најзаступљеније су примарне делатности. Пољопривреда у оквиру 
посматраног подручја заузима више од половине грађевинског подручја, односно 56% 
површине, док је под шумама свега око 6%. Примарне делатности заузимају 62% 
територије обухвата Програма за израду Плана генералне регулације Сокобање. Иако 
заузима највећу површину, пољопривреда запошљава свега 4 % активног становништва 
Сокобање. Сразмерно гледајући, с обзиром на површину коју заузима, њен допринос 
развоју насеља је мали. Значај примарне делатности лежи у подршци туризма Сокобање.  
Шумско земљиште је сконцентрисано у јужном ободном делу насеља, у подножју планине 
Озрен. Шуме у самом насељу представљају завршетак шума планине Озрен. 
Пољопривредно земљиште окружује центар насеља са свих страна. Више је заступљено у 
северном равнијем делу насеља. 
 
Најмању површину и најмањи значај за развој насеља имају секундарне делатности. 
Секундарне делатности заузимају површину од свега 2,5 %. У секундарним делатностима 
ради око 25 % становника Сокобање, али је велики део запослен у околним насељима. У 
Сокобањи, као примарно туристичком насељу, секундарне делатности се у складу са 
стратегијом нису развијале како не би својим загађењем животне средине угрожавале 
туризам. Као резултат у самом насељу је изузетно мали проценат површина под 
секундарним делатностима. Производни објекти су сконцентрисани примарно у западном 
делу насеља уз регионални пут.  
 
Терцијалне делатности заузимају површину од свега 7%, док по проценту ангажовања 
становништва се налазе на првом месту. Више од половине становништва, 66%, је 
ангажвано у сектору услуга. Терцијални сектор је најзначајнији за развој Сокобање. Од 
терцијалних делатности у Сокобањи је најзаступљенији туризам. Туризам је од формирања 
Сокобање у римском периоду био носиоц развоја насеља, и представља основну грану за 
будући развој. Само у сфери туризма и здравственог туризма запослено је 33% радног 
становништва. Објекти терцијалне делатности су примарно сконцентрисани у центру 
Сокобање и ширем кругу око центра. Хотелски и лечилишни комплекси, као и спортрско-
рекреативне и парковске површине налазе се у ширем окружењу центра, ка планини Озрен 
и уз реку Морвицу.  
 
 

4.7.1.2. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
А. ПРИМАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ (пољопривреда и шумарство) 
 
Сокобања заузима географски положај погодан за развој пољопривреде и шумарства. 
Континентална клима, као и две реке, Моравица и Градашница, пружају повољне услове за 
развој пољопривреде, шумарства и рибарства. У укупној функционалној структури 
подручја, пољопривредно земљиште заузима око 56% ( око 654 ха), од којих је највећи део 
у северном и западном делу предметног подручја. Пољопривредно земљиште у северном 
делу поседује повољније карактеристике.  
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Терен је раван или благо нагнут. Осунчаност је добра и терен је у већем делу окренут ка југу 
или југо-западу, што ствара идеалне услове за развој различитих пољопривредних култура. 
Пољопривредно земљиште у западном делу насеља има неповољније карактеристике. Терен 
је нагнут или изразито стрм, окренут ка северу, са неповољном осунчаношћу. Већина 
пољопривредног земљишта је у приватном власништву. 
 
Активираност пољопривредног земљишта је мала и у екстензивним формама. У структури 
пољопривредног земљишта заступљени су пре свега повртњаци, оранице, ливаде и воћњаци. 
Обим производње на овим површинама је мали и усмерен ка задовољењу личних потреба 
власника или пласирању на територији самог насеља Сокобање. Парцеле су средњих 
величина (просечно око 4 ха), приступ са локалних и главних путева је углавном омогућен, а 
опремљеност инфраструктуром је недовољна. Парцеле су солидне величине за вођење 
интензивне повртарске, воћарске или неке друге специјализоване производње, што је и 
најчешћи случај пољопривредне производње у датом простору. 
 
Шумски ресурси заузимају 6% предметног подручја, односно 66 ха. Шуме се налазе на јужном 
делу насеља, највећим делом на стрмом терену, у подножју и на обронцима планине Озрен. 
Шуме нису високог квалитета, тешко су доступне, а коришћење шумског фонда је 
занемарљиво. Имају примарну туристичку сврху. 
 
Посебан ресурс, који није искоришћен, чини река Моравица. Реке дају могућност развоја 
рибарства, било кроз риболов или узгој рибе. Додатни подстрек за развој рибарства пружа 
оближње Бованско језеро богато рибом, чак и великим и ретким примерцима рибе. 
 
Б. СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ (индустрија, грађевинарство, производно занатство) 
 
У привредној структури насеља Сокобања, секундарне делатности имају најмањи значај за 
развој насеља. Међу секундарним делатностима у Сокобањи је најзаступљенија 
прерађивачка индустрија која запошљава 6% запосленог становништва. Поред прерађивачке 
индустрије у Сокобањи је заступљена и грађевинска индустрија.  
 
Објекти секундарних делатности у Сокобањи су примарно лоцирани у западом делу насеља 
уз регионални пут. Поред ове издвојене индустријске зоне, у ткиву се још дисперзно појављују 
објекти индустријуе.  
 
Секундарне делатности у Сокобањи имају примарно локални карактер, односно окренуте су 
задовољавању потреба насеља. Интензивнији развој објеката производње је започео од 90-
тих година 20. века.  
 
Ц. ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  (трговина, туризам, угоститељство, комерцијалне 
функције и услужно занатство) 
 
Од самог настанка Сокобање, доминантна привредна делатност је била туризам. Кроз цео 
историјски развој, од праисторије до данас, за Сокобању је везан туристички карактери и 
пружање бањских услуга. Основу развоја и привреде Сокобање и данас чине терцијалне 
делатности, пре свега туризам. 
 
Иако је привреда Сокобање базиране на терцијарним делатностима, њихов удео у укупној  
функционалној структури насеља је релативно мали, свега 7% укупне територије насеља.  
Присутне терцијарне делатности су примарно концентрисане у централној зони насеља, око 
реке Моравице, као и пратећи облици приватне туристичке и комерцијалне понуде који се 
јављају у насељу. Изван централног дела насеља, комерцијалне делатности се јављају ретко. 

 
Приметно је да историјски заначај Сокобање као лечилишта није значајно иницирао развој 
туристичких и угоститељских објеката. Од смештајних капацитета у Сокобањи се налази 
свега седам хотела и то: хотел «Здрављак», «Сунце», «Моравица», «Турист», «Парк», 
Природно лечилиште Бањица и Специјална болница Сокобања. Већина хотела је у лошем 
стању, запуштени су и са неадекватним категоријским нивоом. Хотелски смештај чини 
свега 14% од укупних смештајних капацитета Сокобање, што је мали проценат, поготово 
када се узме у обзир да се по броју остварених ноћења Сокобања налази на трећем месту 
туристичких места Србије. Овај проценат је много нижи од просека Србије, који износи 
64%. Приватни смештај (собе за изнајмљивање, станови, куће), категорисани и 
некатегорисани, пружа могућност за смештај око 11 000 гостију. Од ових 11 000, свега је 
3770 категорисано. 
 
Од угоститељских садржаја јављају се различити ресторани и кафеи, примарно у 
централном делу насеља. Спорадично се појавило неколико угоститељских објеката уз 
излетишта. У Сокобањи је евидентирано свега 47 угоститељских објеката, што је мали број 
у односу на број гостију који посећује Сокобању.   
 
Сокобања поседује бројне погодности за развој туризма, почев од географског положаја, 
природних вредности, преко културно-историјских и етнографских вредности, до бројних 
културно-туристичких манифестација и спортско рекреативних садржаја у насељу. 
Нажалост велики део ових потенцијала није адекватно искоришћен. Прилаз и уређење 
самих природних и културних добара није адекватно и довољно атрактивно решено. 
Даљим уређењем могуће је постићи много већу привлачност насеља из угла развоја 
туризма. 
 
Од терцијалних делатности после туризма у Сокобањи је најзаступљенији здравствени 
сектор, који запошљава чак 24% радног становништа. Већи део здравственог сектора је у 
функцији туризма. Након здравства, следе пословне активности. Пословне активности у 
Сокобањи су такође у функцији туризма. Већина пословних делатности је сконцентрисана у 
централном делу насеља или уз регионални пут. Као пословна делатност најзаступљенија 
је трговина и услужне делатности, које запошљавају чак 14% радног становништва. Затим 
следе саобраћај и транспорт, образовање, управа и администрација. 
 
Туризам ће представљати окосницу развоја насеља Сокобања и у будућности,  као 
активност која може активирати материјалне и људске ресурсе и допринети како 
привредном развоју тако и заштити и афирмацији природних и културних вредности. 
 
4.7.1.3. ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 
ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 
 
А) Пољопривреда 
 
Основни потенцијали за рационалније коришћење пољопривредног земљишта су: 
 потреба за одређеним пољопривредним производима, оријентисаним ка употпуњавању 

туристичке понуде;  
 еколошки повољни услови за производњу здраве и органске хране; 
 туристички развој насеља, као потенцијално тржиште за пласирање локалних 

пољопривредних производа. 
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Б) Рибарство 
Рибарство представља потенцијалну делатност Сокобање, која није искоришћена. Основни 
потенцијали за развој рибарства су: 
 велике слободне површине око реке Моравице, које стварају могућност развоја рибњака. 
 
В) Шумарство 
 
Потенцијали за развој шумарства: 
 постојеће шумске површине на југу насеља, у подножју планина;   
 преплитање шума и туристичко-рекреативних садржаја. 
 
Г) Производња 
 
Основни потенцијали за развој  индустрије, мануфактурне и занатске производње, 
прерађивачке индустрије и грађевинарства су: 
 добра саобраћајна инфраструктура са регионалним путем Алексинац-Сокобања један је од 

основних потенцијала за развој произодних делатности; 
 туристички значај насеља и развој туризма повећавају потражњу за различитим видовима 

производа и позитивно утичу на развој индустрије, пре свега прехрамбене индустрије 
малих капацитета, а високог квалитета, као и традиционалне занатске производње; 

 значајне пољопривредне површине, као и пољопривредна производња дају могућност 
организовања погона за прераду примарних пољопривредних производа; 

 велике неизграђене површине на северу насеља са повољних морфолошким 
карактеристикама за изградњу производних погона. 

 
Д) Туризам 
 
Туризам је основа настанка и развоја Сокобање. Туризам је носиоц привреде насеља, а 
такође и велики потенцијал за будући интензивнији развој и унапређење Сокобање. 
Потенцијали за развој туризма су бројни, а основни обухватају: 
 
 термоминерални извори са лековитим водама; 
 близу две хиљаде година дуга историја коришћења бањских потенцијала за лечење и 

рехабилитацију, и традиција пружања туристичких и здравствених услуга и делом 
изграђени бренд; 

 ваздушне струје са планиниских подручја око насеља које имају благотворан ефекат на 
здравље људи; 

 природне вредности и лепота планина и река, као и богатство шумама у непосредном 
окружењу насеља; 

 ретке и изузетне природне вредности у непосредној близини Сокобање (водопад 
„Рипаљка“, озренске ливаде и пећине,  извор реке Моравице....); 

 акумулационо језеро Бован, у непосредној близини Сокобање; 
 велики број купалишта на реци Моравици у непосредној близини центра Сокобање, као и 

могућност купања на Бованском језеру;  
 богатство језера и река рибом је велики потенцијал за развој риболовног туризма; 
 културно-историјске вредности, почев од археолошких налаза из праисторије и римског 

периода, преко бројних објеката из средњег века, од којих су неки и данас у употреби 
(„Амам“), па до изузетно вредних објеката градитељског наслеђа са краја XIX и почетка XX 
века; 

 постојећа мрежа хотелских комплекса („Здрављак“, „Сунце“, „Моравица“, „Бањица“, „Парк“, 
„Турист“.....), од којих је значајан број комплекса изузетно добро и садржајно опремљен; 

 развијена мрежа лечилишта која користе природне предности Сокобање и стручна 
знања радне снаге (Специјална болница „Сокобања“ , Лечилиште „Бањица“...); 

 разграната мрежа приватног смештаја за туристе, различитог карактера и квалитета која 
може да задовољи потражњу различитих група; 

 отварање Србије према туризму, улагање у туристичку инфраструктуру, развој 
националног туристичког бренда и повећање интересовања иностраних гостију за 
долазак у Србију; 

 повољан географски положај, у непосредној близини паневропског транзитног коридора 
Е-75, што пружа могућност Сокобањи да привуче госте из веома широког подручја;  

 аеродром Ниш, који пружа могућност доласка туриста и авионом; 
 постојеће кулутрне манифестације које се одвијају у Сокобањи („Прва хармоника 

Србије“,  „Бањско културно лето“,  „Први глас Сокобање“, „Св. Јован Биљобер“...); 
 урођена гостопримљивост људи и јак позитиван емотиван однос који гост добија као 

резултат свог боравка у Сокобањи; 
 спремност локалног становништва да се укључи у развој туристичке понуде насеља. 
 
Е) Пословање 
 
Основни потенцијали за развој трговине, пословања и услуга у насељу Сокобања су: 
 туристичке активности и развој туристичке понуде у Сокобањи, постојеће и посебно оне 

која ће се тек развити покренуће већи прилив гостију, што ће последично утицати на 
развој и повећање броја пословних функција у насељу; 

 постојећи комерцијални садржаји у централном делу насеља, представљају покретач 
даљег развоја пословних објеката у насељу, и атрактер за ширење пословних објеката у 
ширем центру насеља; 

 регионални пут Књажевац-Алексинац-Сокобања представља потенцијал за 
концентрисање садржаја пословања уз њега;  

 неизграђене површине уз регионални пут пружају лаку могућност формирања пословних 
објеката без рушења других објеката. 

 
 
Слика бр.1. Продукција-постојеће стање 
 
ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 
 
Нека од најзначајнијих ограничења развоја продукционих делатности Сокобање 
превазилазе, не само у просторном већ и у друштвено-економском смислу, границе 
подручја насеља и предсатављају глобалне проблеме Србије, који директно усмеравају 
процес њиховог дефинисања и савлађивања. Као општа ограничења препознају се: 
 недостатак неопходних финансијских средстава, као почетни капитал; 
 економске тешкоће и неизвесности у процесу транзиције, које могу да утичу на даље 

одлагање мера уређења и унапређење продукционих делатности; 
 економска криза која је условила пад туристичке потражње у Србији и свету; 
 низак ниво примања становништва, што условљава њихову смањену куповну моћ, 

односно могућност пласирања производа; 
 лоша саобраћајна инфраструктура (нарочито на прилазима насељу); 
 постојећа лоша саобраћајна инфраструктура подручја-недоступност одређених делова 

насеља услед недостатка асфалтираних путева; 
 велика почетна улагања у инфраструктурна опремања нових локација будућих 

продукционих садржаја. 
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Поред основних ограничења која утичу на развој свих продукционих делатноси могуће је 
уочити одређена ограничења која посебно негативно утичу на поједине делатности. 

  
А) Пољопривреда 
 
Основна ограничења за развој пољопривреде су:  
 неповољна морфологија терена, односно стрм терен неадекватан за развој 

пољопривредне производње; 
 претварање пољопривредних површина у туристичке, стамбене и производне зоне, чиме 

се простори пољопривредне производње смањују; 
 разноврсна и неспецијализована пољопривредна производња. 
 
Б)Рибарство 
 
Основна ограничења за развој рибарства су: 
 повремене несташице воде у Сокобањи и периодичан низак водостај реке Моравице. 

 
В) Шумарство 
 
Ограничења за подизање шумских култура у насељу Сокобања су:   
 интензивна изградња насеља и претварање шумског земљишта у стамбену или туристичку 

намену;  
 мала површина постојећих шумских терена у насељу Сокобања. 
 
Г) Производња 
 
Основна ограничења за развој производње, односно за развој индустријске, мануфактурне, 
занатске, прерађивачке и грађевинске производње су: 
 туристички карактер насеља, који није компатибилан са интензивним индустријским 

развојем; 
 еколошки стандарди који се не смеју нарушавати и угрожавати, како би се очувале 

природне вредности и туристички потенцијали Сокобање; 
 неадекватна техничка инфраструктура (саобраћајнице, водовод, каналисање отпадних 

вода); 
 негативни демографски токови на подручју, низак прираштај становништва, старо 

становништво и лоша квалификациона структура становништва, недостатак дела стручне 
радне снаге у постојећим рударско-енергетским индустријским капацитетима и др. 

 
 
Д) Туризам 
 
Основни ограничавајући фактори за развој туризма су: 
 непостојање квалитетне и разноврсне мреже смештајних капацитета; 
 недостатак смештајних капацитета за високоплатежну клијентелу; 
 смештајни капацитети захтевају модернизацију и реновирање; 
 неорганизованост носилаца понуде; 
 досадашња недовољна промоција потенцијала подручја ограничава развој туризма; 
 окренутост примарно локалном тржишту где је слаба куповна моћ домаћих гостију; 
 слаба хигијена насеља и неодржавање вредних објеката; 
 исто третирање госта и болесника, односно непостојање адекватних садржаја који би их 

анимирали; 

 слаба улагања у све сегменте туристичке инфраструктуре и пратећих садржаја; 
 недовољно развијена трговина и понуда локалних специјалитета и карактеристичних 

производа; 
 бесправна градња, која угрожава амбијенталне и природне вредности подручја; 
 недостатак кључних играча на локалном нивоу за преузимање одговорности и развоја 

целовитог пројекта. 
 
Е) Пословање 
 
Развој туризма покреће и развој пословања. Као основни фактори који негативно утичу на 
развој пословања могу се издвојити: 
 слаба куповна моћ домаћих гостију; 
 непостојање понуде која би привукла високоплатежне госте и пружила им могућност да 

потроше новац; 
 непостојање развијене пословне мреже у насељу. 
 
 
4.7.2. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА  
 
Примарни циљ развоја продукционих система на подручју насеља Сокобања јесте 
истаћи насеље као значајно туристичко место региона унапређењем туристичке 
понуде базиране на концепту одрживог разоја и у складу са међународним 
стандардима, како би се реализовао процес запошљавања становништва и 
повећања укупног производног доходка. Његово остварење постиже се, 
континуираним развојем продукционих делатности уз максимално искоришћење 
расположивих потенцијала по принципима одрживог развоја и поштовања животне 
средине и усклађивањем продукционих делатности са туристичком понудом, као и 
усмеравањем развоја продукционих делатности ка опслуживању и допуњавању 
туристичких садржаја. 
 
Развој туристичких потенцијала Сокобање треба усмеравати тако да Сокобања постане 
јединствена бањска туристичка дестинација Србије по испреплетености јединствених 
природних лековитих фактора, традиционално-културних вредности и опуштајуће 
атмосфере, атрактивно уређених амбијената са структуисаном туристичком понудом за 
телесно и духовно опуштање, дружење, здрав начин живота са високим квалитетом 
понуде. Кључне вредности на којима треба да се гради визија Сокобање су: екологија у 
функцији доброг живота човека; јединствен спој човека са природом; здрав начин живота; 
развијеност понуде и висока додатна вредност доживљаја; шарм традиције и историје; 
уређени амбијенти. 
 
План развоја продукционих делатности као основне циљеве развоја насеља Сокобања 
поставља: 
 развој туристичке понуде искоришћењем изузетно вредних потенцијала простора и 

постојеће туристичке понуде; 
 истицање специфичности и предности Сокобање са циљем формирања туристичког 

бренда заснованог на хармонији човека и природе, екологије и живота човека, 
традиције и савремених технологија -здравог начина живота;  

 формирање различитих туристичких производа: туризам специјалних интереса (пре 
свега здравствени туризам), кратки одмор, пословни туризам, рурални туризам, активни 
одмор, еколошки туризам, гастрономски туризам, дипломатски туризам...; 
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 подизање општег нивоа туристичке понуде Сокобање, кроз реконструкцију постојећих 
туристичких објеката и изградњу нових атрактивних; 

 унапређење и проширење угоститељске, услужне и трговачке понуде Сокобање; 
 заштиту и очување природних ресурса уз подржавање развоја насеља на основама 

економски ефикасног одрживог развоја; 
 развијање коегзистенције између урбане и природне средине на подручју насеља уз 

минимално нарушавање природне равнотеже; 
 очување и уређење културно-историјских вредности Сокобање; 
 унапређење и проширење пословне понуде насеља; 
 формирање мреже парковских површина које повезује туристичке и спортско-рекреативне 

садржаје међусобно и са центром насеља, обалама река и излетиштима; 
 уређење и унапређење постојећих купалишта и излетишта, као и формирање нових; 
 изградња мреже риболовних пунктова на реци Моравици. 
 
 
Постављени основни циљеви развоја продукционих делатности садрже даљи спектар 
циљева и мера везаних за поједине делатности којим се они своде на нижи ниво погоднији за 
имплементацију. 
 
А) Циљеви развоја примарних делатности 
 
Основни дугорочни циљеви у области развоја пољопривреде јесу: 
 усмеравање пољопривредне производње да буде у функцији туризма и допуњује и 

побољшава туристичку понуду Сокобање; 
 преструктуирање пољопривредне производње и усмеравање на производњу еколошки 

здраве хране. 
 
Основни дугорочни циљеви у области развоја шумарства јесу: 
 унапређење стања и функција постојећих шума и шумског земљишта; 
 преуређење постојећих шума у насељу Сокобања у парковске површине; 
 формирање нових шумских површина уз туристичке и спортско рекреативне објекте у 

форми парк-шуме. 
 
Б) Циљеви развоја секундарних делатности 
 
У производним делатностима-индустријској, занатској и прерађивачкој делатности главни 
циљеви су: 
– коришћење потенцијала постојеће регионалне саобраћајнице развојем различитих облика 

радно-производних делатности на западном уласку у насеље Сокобања, у складу са 
еколошким критеријумима, заштитом животне средине и амбијенталним вредностима 
простора; 

– селективност у одабиру могућих производних погона, посебно због еколошких, 
амбијенталних и туристичких разлога; 

– развој пословно-услужних делатности у функцији туризма, чији производи се пласирају 
кроз туристичку мрежу и утичу позитивно на бренд насеља. 

 
Ц) Циљеви развоја терцијалних делатности 
 
Туризам је основна делатност Сокобање, носиоц њеног развоја кроз историју и данас и 
највећи потенцијал у будућности, са те стране захтева посебну пажњу. Најзначајнији циљеви 
развоја туризма су: 

– проширење циљне групе туриста, привлачење нових туристичких група, пре свега 
гостију са домаћим и страним здравственим осигурањем, здравог становништва, млађе 
генерације, пословних људи, гостију са специфичним интересима (активан одмор, 
културна баштина, природна добра...) и организованих група (школе природе, 
истраживачке станице, конгреси и скупови..); 

– проширење туристичке сезоне на целу годину користећи природне (планине Озрен и 
Ртањ, и реке Моравицу и Градашницу) и створене услове (хотеле, конгресни центар, 
водени парк, спортско-рекреативне објекте, културно-историјске споменике,...); 

– проширење туристичке понуде и подизање на виши ниво, изградњом туристичко-
угоститељских садржаја различитих типова и садржајне понуде-од високог туризма до 
кампова: 

– адаптација, реновирање и модернизација постојећих туристичких објеката и 
повећање стандарда квалитета и категорије на интернационални ниво 3* и 4*; 

– изградња нових објеката, мањих капацитета у приватном власништву;  
– унапређивање и осавремењавање објеката здравственог туризма („Амам“, 

Специјализована болница „Сокобања“, Природно лечилиште „Бањица“); 
– изградња нових објеката здравственог туризма-малих приватних клиника, 

рехабилитационих центара  и центара за одмор; 
– изградња специјализованог геронтолошког села; 
– развој специјализованог центра екотуризма, са смештајем у атрактивном 

природном амбијенту;  
– формирање кампа за смештај ауто-приколица и кампа за смештај у шаторима; 
– угоститељску понуду потребно је структуисати са ослонцем на традиционалне 

локалне специјалитете и друге тематизоване облике прехране;  
– изградња конгресног центра са културним садржајима, флексибилног карактера, 

са могућношћу коришћења за више намена; 
– формирање центра «Кркино кућиште», школе природе, уметничке колоније, 

истраживачког и волонтерског кампа. 
– проширење културне понуде Сокобање, као сегмента туристичке понуде: 

– унапређење, атрактивније и оптималније уређење летње сцене; 
– реконструкција и унапређење постојећих, и отварање нових објеката културе; 
– очување и заштита културно-историјских споменика; 
– формирање тематизованих стаза које би повезивале значајне културно-

историјске споменике Сокобање; 
– проширење спортско-рекреативне понуде Сокобање, као изузетно важног сегмента 

туристичке понуде: 
– уређење постојећи излетишта и паркова, опремање стазама, расветом и 

мобилијаром; 
– изградња нових излетишта и паркова, помоћу којих би се постојећи и нови 

повезали у јединствену мрежу; 
– унапређење постојећих спортских терена; 
– изградња нових спортских терена и хала; 
– изградња стаза за шетњу, трим стаза и бициклистичких стаза намењених 

рекреативцима различите физичке спреме и здравствених могућности; 
– потпуно искоришћење водених потенцијала насеља Сокобање: 

 уређење постојећих плажа на реци Моравици; 
 спортски и риболовни пунктови/платформе на реци Моравици и Градашници; 
– изградња нових купалишта на реци Моравици и Градашници; 
– уређење нових излетишта уз реке, са адекватним угоститељским 

садржајима; 
– формирање континуалног парка уз реке Моравицу и Градашницу; 
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– обезбеђење континуитета у функционалном и просторном повезивању туристичко - 
рекративних садржаја и простора; 

– повезивање Сокобање различитим видовима транспорта са околним значајним природним 
и културним вредностима (планина Озрен, водопад „Рипаљка“, извор Моравице, 
„Сокоград“...). 

 
Основни циљеви развоја пословања су: 
– проширење и диверсификација пословне понуде насеља Сокобања; 
– дистрибуција пословних садржаја тако да се формира више атрактивних центара у насељу; 
– развој пословања на начин да буде проширење туристичке понуде у функцији туризма. 
 
 
4.7.3. КОНЦЕПТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
Према дефинисаним циљевима развоја продукционих делатности, и максималном 
искоришћењу индентификованих потенцијала и уз уважавање ограничења и међуутицаја 
делатности и других просторних садржаја урађен је концепт организације и дистрибуције 
садржаја у простору обухвата Плана насеља Сокобања.  
 
Концепт је базиран на основној идеји, која је у највећем обиму утицала на дистрибуцију 
продукционих делатности: 
– интервенције у простору у циљу подизања атрактивности и привлачности простора, 

формирања атрактивног и специфичног туристичког места; 
– максималном активирању туристичких потеницијала Сокобање; 
– повећању и диверсификацији туристичке понуде Сокобање, последично повећању 

површина под туристичким садржајима у насељу; 
– рекултивисање амбијентално деградираних подручја, унапређење постојећих и изградња 

нових парковских и спортско рекреативних површина, због неопходности унапређења 
амбијента и привлачења туриста, као и заштите животне средине. 

 
Поред основне идеје, која је проузроковала значајније интервенције и нове зоне изградње и 
уређења уважавају се и друге идеје водиље: 
– децентрализација комерцијалних садржаја, у циљу подстицања развоја свих делова 

насеља; 
– повезивање централне зоне са периферним продукционим зонама и пунктовима 

формирањем туристичких садржаја и повезивањем нових пунктова и зона формирањем 
продукционих потеза уз постојеће и планиране значајне саобраћајнице и пешачке токове; 

– повећање продукционе понуде увођењем нових зона и садржаја. 
 
 
4.7.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Заснивањем на основним идејама концепта формирана је просторна дистрибуција 
продукционих функција. При формирању концепта вођено је рачуна да повећање изградње и 
понуде садржаја не буде на рачун квалитета животне средине. Извршено је преплитање 
изграђених простора и парковских површина, њихово повезивање у једну целину како би 
Сокобања добила имиџ туристичке дестинације са хармонијом човека и природе.   
 
 
 
 

А) Организација зона везаних за пољопривреду, рибарство и шумарство 
 
Пољопривредно земљиште у насељу Сокобања заузима велике површине, 56%. 
Програмом развоја продукционих делатности предвиђа се смањење пољопривредних 
површина на 106 ха, на рачун грађевинског земљишта, односно формирања различитих 
туристичких зона, пунктова и потеза, било изграђених или парковских.  
 
Организација пољопривредних површина предвиђа се задржавање само једне велике 
пољопривредне зоне на крајњем северу предметног подручја, на простору између 
планиране обилазнице око Сокобање и границе обухвата Плана. У овом простору, према 
карактеристикама терена, сугерише се развој различитих пољопривредних култура, пре 
свега усмеравање ка специјализованој повртарској и воћарској производњи. Источни део 
ове зоне, због издигнутости терена и повољној оријентацији, може се користити за развој 
пчеларства. Поред ове велике зоне, предвиђа се и једна мања зона, која представља спој 
геронотолошког села и пољопривредне производње, где је пољопривредна производња 
допунска функција геронотолошком селу. 
 
Организација шумских површина предвиђа задржавање шумског земљишта на југу 
предметног подручја, уз њихово уређење, изградњу пешачких и бициклистичких стаза и 
коришћење у туристичке сврхе. Такође, поред овог шумског земљишта парковске, 
туристичке и рекреативне зоне биће прожете шумама у функцији унапређења квалитета 
урбаног простора. 
 
Развој примарних делатности предвиђа се и формирање зоне рибњака уз реку Моравицу. 
 
Зоне примарних делатности у Сокобањи планом је примарно у функцији туристичких 
садржаја, као њихово проширење и допуна. 
 
 
Б) Организација пунктова/зона/потеза везаних за производњу 
 
Организација производње у насељу Сокобања је усмерен ка ограниченом развоју 
производних делатности и њиховој концентрацији у једну зону. Концептом се пружа 
могућност развоја незагађујућих и неинвазивних производних делатности, али на начин да 
оне не угрожавају туристичке потенцијале и туристички развој Сокобање. 
 
Програмом развоја производних делатности предвиђа се проширење производне зоне на 
западу насеља, уз регионални пут. Започета изградња производних објеката ће се 
заокружити у целину. Поред заокруживања постојећих зона производње, формирају се две 
нове веће зоне. Једна зона на крајњем западу предметног подручја, која представља 
проширење уочене тенденције развоја малих и средњих производних капацитета, простор 
значајнијег проширења постојеће зоне. Друга зона представља специјализовани центар, 
својеврсан туристички садржај. Предвиђено је формирање специјализованог занатског 
центра у коме би се производили и продавали традиционални занатски производи. Цео 
комплекс треба да има етно карактер. 
 
Изградња и уређење производних зона у Сокобањи мора да се врши пажљиво, како би се 
сачувале све туристичке вредности простора. Већина производних делатности треба да 
буде усмерена ка задовољавању локалних потреба и туристичке потражње. 
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Ц) Организација пунктова/зона/потеза везаних за туризам  
 
Туризам представља најзначајнију делатност Сокобање. Узимајући у обзир значај који ова 
делатност има данас и који ће имати у будућности посебан значај је дат концепту туристичких 
делатности. Основу концепта развоја туризма представља унапређење, проширење и 
диверсификација туристичке понуде, у циљу привлачења различитих група туриста и 
посетилаца; преплитање изграђених и парковских површина, како би се формирао 
специфичан амбијент споја природе и човека. Различити сегменти туристичке понуде су 
прошли кроз призму основног концепта и формирано је следеће решење. 
 
Развој смештајних капацитета, у оквиру концепта развоја туризма, је тако конципиран да 
понуди различите врсте смештаја за различите групе туриста и да активира што већи простор 
Сокобање. Концептом се предвиђа унапређење и реконструкција постојећих зона смештајних 
капацитета и проширење смештајних могућности у центру насеља. Основни елемент 
концепта представља формирање нових смештајних зона и потеза. Од нових зона формира 
се пре свега зона ексклузивних хотела и пансиона уз реку Моравицу, где се користе 
атрактивни простори реке, и на простору Чуке, где се користе природни амбијенти и 
благотворна ваздушна струјања. Уз улазну зону у Сокобању са истока формира се зона вила, 
пансиона и апартмана за издавање, у простору поред технопарка и наспрам голфтерена и 
интернационалног етно-села. Као специфични видови смештаја предвиђају се етно и еко 
смештајни капацитети. Етно-смештај ће се развијати на северу насеља, у две зоне, где ће се 
нудити смештај у сеоском амбијенту традиционалног карактера. Еко-смештај се планира у две 
зоне, на југу и северу, где се нуди смештај у природном амбијенту у малим еко-
кућама/колибама. Да би се задовољиле потребе свих потенцијалних посетилаца Сокобање 
планира се и изградња геронотолшког села и кампа у непосредној близини регионалног пута и 
реке Градашнице. 
 
Здравствени туризам, односно пружање здравствених услуга, је најзначајнији сегмент 
туристичке понуде Сокобање.  Из тог разлога, концептом се предвиђа реконструкција 
постојећих капацитета здравственог туризма, њихово проширење и осавремењавање. Поред 
постојећих, концептом је предвиђено формирање две нове зоне. Зона релаксације, са spa i 
wellness центирма, центрима за релаксацију и одмор ће се налазити уз реку Моравицу, преко 
пута воденог града, и пружаће услуге за одмор, опоравак и уживање. Друга зона се формира 
на Чуки и Борићима и чиниће је мале приватне клинике. 
 
Спортско-рекреативни садржаји су значајни за укупну туристичку привлачност Сокобање. 
Концептом се планира уређење, опремање и претварање у парковске површине и парк-шуме 
постојећих зелених површина. Поред тога концептом се предвиђа формирање више пунктова 
и зона са туристичким садржајима, на такав начин да различити делови насеља имају 
спортске садржаје. Уведени су нови спортско-рекреативни садржаји. Планира се изградња 
нове спортске хале на Чуки и формирање центра екстремних спортова на Борићима. Поред 
тога проширење понуде постојећих спортских терена биће уз реку Градашницу. Као 
специфични и атрактивни садржаји концептом се предвиђају центар јахања, на северо-западу 
насеља уз реку Моравицу са стазама за јахање у природном амбијенту, голф центар, на 
истоку Сокобање, са голф теренима и пратећим садржајима  и изградња великог воденог 
града, уз реку Моравицу, са отвореним и затвореним базенима и забавним садржајима на 
води. Концептом се предвиђа максимално искоришћење потенцијала реке Моравице 
унапређењем постојећих купалишта и плажа и формирањем нових уз реку. Такође, 
формирањем нових пунктова за одмор и релаксацију на реци Моравици, али и Градашници, и 
формирањем риболовних пунктова, за привлачење нове групе туриста и допуну туристичке 
понуде. Како би се максимално искористи потенцијал река концепт предвиђа формирање 
континуалне линије парковског и спортско-рекреативног потеза уз обале река.  

 
Култура и едукација се као сегмент туристичке понуде развија са посебном пажњом у 
концепту, јер она интензивно доприноси развоју туризма и привлачењу туриста.  Поред 
унапређења постојећих капацитета, пре свега уређења, осавремењавања и атрактивнијег 
обликовања летње сцене, концепт предвиђа формирање четири нова специфична 
садржаја. На првом месту ту је формирање конгресног центра, између центра Сокобање и 
реке Моравице, који има мултифункционалну намену и структуру и служи и за културна 
дешавања и различите представе. Предвиђа се изградња јединственог интернационалног 
етно-села, између регионалног пута и Сокограда. Интернационално село ће представљати 
музеј на отвореном са објектима локалне традиције и традиција других народа, 
континтената и култура, представљаће летњу резиденцију амбасадора у Србији. Центар 
природе је културно-едукативни садржај уз реку Градашницу у подножју планине Озрен, 
где се врши спајање природе и културе и едукације. У пријатном и атрактивном природном 
окружењу одржаваће се школе природе, истраживачки и волонтерски кампови, различите 
уметничке колоније, еколошке и културне манифестације. Циљ центра природе је 
промовисање еколошких вредности Сокобање. 
 
Угоститељство и забава концептом се шире са тренутно уске зоне у центру Сокобање, уз 
пешачку улицу на широки простор. Циљ концепта је да се таквом дистрибуцијом 
угоститељских садржаја активирају сви делови насеља и сви туристички потези, пунктови и 
зоне и добију пратеће угоститељске садржаје. Угоститељски потези прате главне 
саобраћајне и пешачке токове, као и реке, а нови пунктови се формирају у значајним 
туристичким зонама. Формирана је разграната мрежа угоститељских садржаја и активиран 
простор Сокобање на начин да он постаје динамичан и атрактиван за посетиоце и туристе. 
 
Д) Организација пунктова/зона/потеза везаних за пословање 
 
Концептом организације пунктова/зона/потеза везаних за пословање предвиђа се 
повећање и диверсификација пословне понуде Сокобање, увођење нових трговачких, 
пословних и услужних садржаја. Концептом је предвиђено унапређење постојеће 
централне зоне и развој кроз реконструкцију и активирање приземља објеката. Предвиђена 
је децентрализација пословних садржаја и формирање нових пунктова уз значајне 
туристичке садржаје и у оквиру туристичких зона. Уз значајне саобраћајнице и пешачке 
правце који повезују туристичке пунктове формираће се пословни потези. Циљ концепта је 
формирање разгранате мреже пословних садржаја која ће да активира цео простор 
Сокобање и понуди разноврсне услуге посетиоцима. 
  
Концептом се предвиђа формирање и две специјализоване пословне функције. Пре свега 
то је формирање конгресног центра уз обалу реке Моравице у непосредној близини 
насељског центра. Другу специјализовану зону чини технолошки парк на истоку насеља, уз 
регионални пут. Технолошки парк има за циљ привлачење висококвалификоване радне 
снаге у Сокобању пружањем јединствених висококвалитетних еколошких услова живота.  
 
Концепт пословних делатности је формиран на начин да простор насеља Сокобања учини 
што атрактивнијим и из угла туриста и постојећих и потенцијалних становника, да их 
привуче и задржи. 
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ЗОНА  ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ДОПУНСКА НАМЕНА ПРАТЕЋА НАМЕНА 
ЗП.1  Производне зоне 

 (незагађујућег карактера): 
 прерађивачка индустрија 
 грађевинска индустрија 
 мануфактура и занатска 
производња 

 робни и транспортни 
центри 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 пословање 
 трговина 
 занатска делатност 
 услуге 

  

ЗП.2  Шумско земљиште     

ЗП.3  Спортско-рекреативни садржаји 
Парковске површине 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 пословање 
 трговина 
 занатска делатност 
 услуге 

 

ЗП.4  Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 коњички центар 
Парковске површине: 

 зелене уређене површине  
 стазе за јахање 
 трим стазе 
 угоститељски објекти на 
води 

 риболовни пунктови на 
води 

Смештајни капацитети: 
смештајни капацитети уз 
коњички центар у 
еколошком амбијенту 

Рибњаци и простори за узгој 
рибе 

 Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 пословање 
 угоститељство 
 трговина 
 услуге 

ЗП.5  Парковске површине: 
 зелене уређене површине  
 угоститељски објекти на 
води 

 риболовни пунктови на води 
 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина,  
 угоститељски садржаји  

Спортско-рекреативни 
садржаји: 
 трим стазе 
 стазе за шетњу 
 отворени терени за мале
спортове 

ЗП.6  Смештајних капацитета: 
 хотели 
 мотели 
 пансиони  
 апартмани 
 виле за изнајмљивање 

Здравствени туризам: 
 центри за релаксацију и
рехабилитацију, 

 мале клинике 

Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

ЗП.7   Смештајни капацитети: 
 мотели 
 пансиони 
 апартмани 

 

Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

ЗП.8  Смештајних капацитета: 
 мотели 
 пансиони  
 апартмани 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 

 

 виле за изнајмљивање 
Здравствени туризам: 

 центри за релаксацију и 
рехабилитацију, 
 мале клинике 

 услуге 

ЗП.9 Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени
 затворени спортски терени 
 фитнес и wellnes центри 
 рекреативне стазе 
 зелене парковске повшине 

   

ЗП.10 Водени спортови: 
 отворени и затворени 
базени 

 отворени и затворени 
спортски терени 

Парковске површине Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 
 пословање 

ЗП.11 Смештајних капацитета: 
 пансиони  
 апартмани 
 виле за изнајмљивање  

  

ЗП.12 Здравствени туризам: 
 бањски комплекс 

  

ЗП. 13 Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени
 затворени спортски терени 
 фитнес и wellnes центри 
 рекреативне стазе 

Парковске површине Смештајни капацитети: 
 апартмани 
 виле за изнајмљивање 
 бунгалови 

ЗП.14 Смештајних капацитета: 
 хотели 
 хотелски комплекси 
 луксузни пансиони 

  

ЗП.15 Културно-едукативни и забавни 
садржаји: 

 културни центар 
 конгресни центар 

Парковске површине Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 
 пословање 

ЗП.16  Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени
 затворени спортски терени 
 фитнес и wellnes центри 
 рекреативне стазе 
 зелене парковске повшине 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 угоститељски садржаји 
 услуге 
 трговина 
 пословање 

 

ЗП.17 Водени спортови: 
 уређена насељска плажа 

Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени
 затворени спортски терени 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 угоститељски садржаји 
 услуге 
 трговина 
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 фитнес и wellnes центри 
 рекреативне стазе 
 зелене парковске повшине 

ЗП.18  Здравствени туризам: 
бањски комплекс 

  

ЗП.19  Смештајни капацитети: 
 пансиони 
 апартмани 
 виле за изнајмљивање 
 бунгалови 

Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени 
 фитнес и wellnes центри 

 

ЗП.20  Парковске површине: 
 парк-шума 
 излетничка зона 

Културно-едукативни и забавни 
садржаји: 

 летња сцена 
Смештајни капацитети: 

 ауто-камп 
 камп 

  

ЗП.21  Здравствени туризам: 
 специјална болница 

«Сокобања» 
 центри за релаксацију и 
рехабилитацију, 

 мале клинике 

Парковске површине 
 

 

ЗП.22  Парковске површине 
 

 
 

Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 угоститељски садржаји 
 услуге 
 трговина 

ЗП.23  Шумско земљиште 
Парковске површине 

Смештајних капацитета: 
 апартмани 
 виле за изнајмљивање 
 бунгалови 

 

ЗП.24  Смештајни капацитети: 
 хотели 
 луксузни хотели 
 мотели 
 пансиони 
 апартмани 
 виле за изнајмљивање 

Шумско земљиште (шума-парк) 

   

ЗП.25  Шумско земљиште (шума парк) Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени 
 фитнес и wellnes центри 
 рекреативне стазе 

Смештајни капацитети: 
 хотели 
 луксузни хотели 
 луксузни апартмани 

 
ЗП.26  Културно-едукативни и забавни 

садржаји: 
 центар природе 

(истраживачки центар, 
уметничке колоније, 
волонтерски камп  

Парковске површине 

 Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени терени за
мале спортове 

 затворени терени за
мале спортове 

ЗП.27 Спортско-рекреативни 
садржаји: 

 отворени спортски терени
 затворени спортски 

терени 
 фитнес и wellnes центри 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 
 пословање 

 

ЗП.28 Парковске површине: 
 уређене зелене површине
 рекреативне стазе 

 Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 угоститељски садржаји 
 услуге 
 трговина 

ЗП.30 Парковске површине-заштитно 
зеленило 

  

ЗП.31 Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

Смештајни капацитети: 
 хотели 
 пансиони 
 апартмани 

Здравствени садржаји: 
 амам 
 болница 

Култруно-едукативни и забавни 
садржаји 
Парковске површине: 

 насељски парк 

Смештајни капацитети: 
 хотели 
 пансиони 
 апартмани 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

 

Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

 

ЗП.32  Смештајни капацитети: 
 хотели 
 пансиони 
 апартмани 

Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

Трговинско-пословно-
услужне делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

ЗП.33 Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 
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ЗОНА  ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ДОПУНСКА НАМЕНА ПРАТЕЋА НАМЕНА 
ПП.1   Трговинско-пословно-услужне 

делатности: 
 трговина 
 пословање 
 занатска делатност 
 услуге 

  

ПП.2    Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 занатска делатност 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

  

ПП.3   Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

 

ПП.4   Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 пословање 
 трговина 
 услуге 

  

ПП.5   Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 пословање 
 занатска делатност 
 угоститељски садржаји 
услуге 

 

ПП.6  : 
 

 Трговинско-пословно-услужне 
делатности: 

 трговина 
 угоститељски садржаји 
 услуге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод,  канализација, ТТ 
мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у  појасу регулације, у складу 
с потребама и правилима надлежног јавног односно  јавно комуналног предузећа. 
За нова или изграђена насеља, утврђују се појаси регулације за постављање  
инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела  
карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи,  
магистрални гасоводи, топловоди и сл.). 
 
 
4.8.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 
Електроенергетска мрежа и објекти напонског нивоа 110 kV 
 
У овом периоду планирана је изградња ТС 110/Х kV, инсталисане снаге 2х31,5 MVA. 
Планирану трафостаницу лоцирати поред саобраћајнице Сокобања-Бели Поток. За 
планирану ТС 110/X kV предвидети комплекс потребне површине са технолошком висином 
око 15 m. Трафостаницу извести као отворено или затворено постројење. Објекат 
обликовати тако да са суседним објектима чини складну урбанистичку целину. За смештај 
опреме предвидети следеће: 

 простор за смештај РП-110 kV у SF-6 изведен са одговарајућим кабловским 
простором; 

 простор за смештај ћелија РП-35(10) kV са одговарајућим кабловским простором; 
 простор за смештај трансформатора 110/35(10) kV снаге 2x31,5 МVА; 
 простор за смештај кућних трансформатора снаге 250 kVА; 
 простор за смештај акумулаторске батерије са предпростором; 
 просторију за смештај уређаја релејне заштите; 
 три просторије за смештај постројења МТК; 
 просторију за смештај исправљања и развода сопствене потрошње; 
 просторију за смештај уређаја локалног и даљинског управљања; 
 просторије санитарног чвора, просторије за боравак дежурне екипе и просторије за 

магацин; 
 погонско-пословне просторије за смештај погонског особља; 

Трафостаница ће радити без посаде и биће даљински управљана из диспечерског центра 
Електродистрибуције Сокобања. 
Приступ предметном објекту остварити са постојећег пута Сокобања-Бели Поток и 
планиране сервисне саобраћајнице. За колски приступ планирати приступни пут ширине 
5,0 m, полупречником кривине 20 m и осовинским притиском од 100 kN оптерећења. Ради 
сигурнијег напајања планирану ТС 110/X kV прикључити двострано, из правца Алексинца и 
Бољевца, далеководима напонског нивоа 110kV.  
Свака градња испод и у близини далековода условљена је „Правилником о техничкиим 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV” (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88). За добијање сагласности на градњу објеката у 
близини или испод далековода, потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије”. 
Сагласност се даје на израђени елаборат у коме је дат тачан однос предметног 
далековода и објеката који се граде уз задовољење „Правилника о техничкиим 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV” (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88). 
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 Далековод 110 kV 
 

- Заштитни појас  за далековод 110 kV  износи минимум 25m, обострано од 
хоризонталне пројекције далековода, у складу са препорукама ЈП „Електромреже 
Србије“ (то подразумева да се заштитним појасом одређује грађевинска линија за 
објекте за сталан боравак људи) 

- Сигурносна удаљеност далековода одређује се према Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 
1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88, „Службени лист СРЈ“, бр. 18/92). 

 
Правила грађења 
 
Забрањујесе  изградња објеката за сталан боравак људи, a евентуална изградња испод и у 
близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ бр. 65/88 и 
сл.СРЈ бр.18/92).  
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта 
који ће се градити, уз задовољење поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за 
градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници "Електромрежа Србије" и 
"Електродистрибуција", потребна је сагласност поменутог власника. 
 
ТС 100 / x kV (као отворена постројења) 

- Заштитни појас  минимално 0.6ха  

ТС 100 / x kV (као затворено  постројење) 
 
Објекат орјентационе димензије 30 x 40 м и потребне техничке висине  15м. Ппредвидети SF6 
– постројење са припадајућим пословним простором за сопствене потребе. 
 

 Планирану  трафостаницу градити као отворено или затворено постројење SF6 са 110 
kV постројењем и трансформатором ТС 100 / x kV смештеним на отвореном простору 
или згради (затвореном простору). 

 
 Осталу опрему (35/ 10 kV) сместити у затвореном простору. 

 
 За планирану трафостаницу предвидети  простор димензија cca 70 x 60 м (отворено 

постројење) и cca 30 x 40 м (затворено постројење) 
 

 Објекте обликовати да са суседним објектима чине складну урбанистичку целину. 
 

 Приступ остварити  преко планираних и постојећих саобраћајница. 
 Да колски приступни пут буде мин ширине 5м, радијуса R 20м  и осовински притисак 

110KN  оптерећења 
 Надземне водове извести на челичним решеткасим  или цевастим стубовима у складу 

са техничким прописима из ове области. 
 Одређивање осталих сигурних удаљења и висина објеката као и укрштање 

електричних водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са 
правилима о техничким прописима  за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ бр. 65/88) 

 

 Заштиту од атмосферских пражњења извести громобранским инсталацијама према 
класи ниова заштите објеката у складу са  Правилником  о техничким 
нормативима за заштиту објекта одатмосферског пражњења (СЛ. СРЈ, бр. 11/96). 

 
Електроенергетска мрежа и објекти напонског нивоа 35 kV 
 
Напајање електричном енергијом подручја Плана генералне регулације Сокобања врши се 
из постојеће ТС 35/10kV "Сокобања I". Постојећа ТС 35/10kV "Сокобања I" напаја се из 
правца Алексинца и ТС 35/10kV "Соко Читлук", надземним водовима напонског нивоа 35kV.  
За потребе планираних потрошача као и постојећих потрошача, на подручју Плана, 
потребно је реконструисати постојећу ТС 35/10 kV "Сокобања I" до капацитета 2x12,5MVA. 
Реконструкцијом постојеће ТС 35/10 kV "Сокобања I" добило би се на времену за изградњу 
нове ТС 110/X kV. Реконструисану ТС 35/10 kV "Сокобања I" и планирану ТС 110/X kV 
повезати подземно електроенергетским водовима напонског нивоа 35kV. Реконструисати 
постојећи надземни вод напонског нивоа 35 kV, који је веза између постојећих ТС 35/10kV 
"Сокобања I" и ТС 35/10kV "Соко Читлук". 
Надземне водове напонског нивоа 35 kV извести на бетонским или челично решеткастим 
стубовима према одговарајућим техничким препорукама Електродистрибуције. Постојеће 
далеководе напонског нивоа 35 kV који су угрожени планираном изградњом каблирати. 
Планиране подземне електроенергетске водове 35 kV извести у профилима постојећих и 
планираних саобраћајница. Планиране подземне електроенергетске водове 35 kV извести 
подземно положеним у ров на дубини 1,1 m и ширини у зависности од броја 
електроенергетских водова 35 kV.  
 
Надземни вод 35 kV 

- Заштитни појас  минимално 15 м обострано од хоризонталне пројекције надземног 
вода. 

Правила изградње 
Изградња надземних електроенергетских  водова (у даљем тексту: водови) који служе за 
пренос и развод електричне енергије, називног  напона од 1 кВ до укључиво 400 кВ  дати су  
у техничким прописима ("Sl. list SFRJ", br. 65/88). 
За добијање сагласности за изградњу објекта испод  и у близини надземног вода  чији је 
власник електродистрибуција  потребна је сагласност поменутог власника. 
ТС 35/ x kV (код отворених постројења) 

- Заштитни појас  минимално 0.2ха  

 
За план ТС предвидети простор димензија cca 35 x 40 м (отворено  постројење) или  cca 20 
x 35 м (затворено  постројење). Објекти  обликовати  тако да са суседним објектима чине 
складну урбанистичку целину. 
 
10/0,4 kV градити као MBTS или зидану , а на прфиферији ако услови не дозвољавају  и 
као стубац ТС. Ако се ТС 10/0,4 kV смести у оквиру објекта,просторија мора бити по 
условима из важећих грађевинских прописа пре свега правилника  о техничким 
нормативима за заштиту  електроенергетских постројења и  уређаја од пожара ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 74/90). Приступ је остварен преко планираних и постојећих саобраћајница. 
 
Изградња објекта испод  и у близини надземног вода условљена је техничким прописима  
за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ 
бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92).  
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ТС 35/ x kV (као затворено  постројење) 
 

- Објекат орјентационе димензије  20 x 30 м и потребне техничке висине  
 
Објекти мрежа 35,10 и 1 kV 
 
Планиране ТС 35/ x kV градити као отворена или затворена постројења са 35 kV постројењем 
и трафостаницом ТС 35/ 10 kV смештену на отвореном или у згради у затвореној просторији. 
 
Код избора локације ТС водити рачуна о следећем: 

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;  
- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;  
- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;  
- о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;  
- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;  
- и утицају ТС на животну средину 

 
Електроенергетска мрежа и објекти напонског нивоа 10 kV 
 
Електроенергетска мрежа напонског нивоа 10 kV на подручју Плана је изграђена надземно и 
подземно. Надземна мрежа је изведена Аl/Čе ужетима и СКС кабловима на челично 
решеткастим и бетонским стубовима, а подземну мрежу чине каблови са PVC изолацијом, 
различитих типова и пресека. 
У наредном периоду потребно је извршити реконструкцију постојеће застареле 
електроенергетске 10 kV мреже. У ужем делу града надземне електроенергетске водове 10 
kV каблирати. На местима где се очекују већа механичка напрезања тла, електроенергетске 
водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прилазима испод 
коловоза саобраћајница. 
На предметном подручју трафостанице ТС 10/0,4 kV су изграђене као МБТС или зидане, у 
објекту, тип “кула” и стубне, инсталисаних снага од 50 до 1000 kVА. Све трафостанице су 
међусобно повезане одговарајућим електроенергетским водовима 10 kV, надземно и 
подземно, одговарјућим попречним пресецима.  
Према урбанистичким показатељима за подручје Плана, изградити потребан број ТС 10/0,4 
kV, снаге трансформатора 630kVА или 2x630kVА, капацитета 1000kVА или 2x1000kVА, уз 
задржавање и реконструкцију постојећих ТС 10/0,4kV. На предметном подручју, у сваком 
новом објекту који се гради или на његовој парцели, према планском уређењу простора, 
предвидети могућност изградње нове ТС 10/0,4 kV према правилима градње, осим ако је 
енергетским условима Електродистрибуције другачије предвиђено. 
Планиране ТС 10/0,4kV поставити у склопу планираног објекта који се гради под следећим 
условима:  

 просторије за смештај ТС 10/0,4kV, својим димензијама и распоредом треба да 
послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за 
смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; 

 бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно 
одвојено од конструкције зграде. Између ослонца трансформатора и трансформатора 
поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустичних мостова (преноса 
вибрација); 

 обезбедити звучну изолацију таванице просторије за смештај трансформатора и 
блокирати извор звука дуж зидова просторије, 

 предвидети топлотну изолацију просторија ТС ; 

 свако одељење мора имати несметан директан приступ споља; 
 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине  

3,00 м до најближе саобраћајнице. 
Планиране ТС 10/0,4 kV поставити на парцели планираног објекта који се гради, као 
слободно стојећи објекат, под следећим условима:  

 предвидети их у оквиру парцеле новог објекта у осталом земљишту и обезбедити 
простор димензија 5x6м; 

 просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да 
послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за 
смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; 

 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине  
3,00 m до најближе саобраћајнице. 

Планиране ТС 10/0,4 kV повезати електроенергетским водовима 10 kV, по принципу “улаз-
излаз” на реконструисану ТС 35/10 kV "Сокобања I" и планирану ТС 110/X kV. 
За планиране ТС 10/0,4 kV потребно је изградити мрежу електроенергетских водова 10 kV. 
У ужем делу града електроенергетске водове 10 kV каблирати. У ширем градском језгру и 
уколико техничке могућности не дозвољавају каблирање, електроенергетске водове 10kV 
извести надземно. Планиране електроенергетске водове 10 kV извести подземно 
положеним у ров на дубини 0,8m и ширини у зависности од броја електроенергетских 
водова. Планиране електроенергетске водове 10kV извести у профилима постојећих и 
планираних саобраћајница. Надземне електроенергетске водове 10 kV извести на 
армирано-бетонским стубовима, придржавајући се свих техничких услова и норматива 
електротехничке струке. У наредном периоду потребно је извршити реконструкцију 
постојеће застареле електроенергетске 10 kV мреже. 
На местима где се очекују већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове 
поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прилазима испод коловоза 
саобраћајница.  
 
Нисконапонска мрежа, јавно осветљење и потрошња електричне енергије 
 
Нисконапонска мрежа подручја Плана је изведена надземно и подземно. Тенденција је да 
се надземна мрежа замени кабловском, јер ствара велике проблеме у одржавању (честа 
атмосферска пражњења, дотрајалост и др.). Кабловска мрежа је типизирана на неколико 
пресека и рађена је искључиво кабловима са PVC изолацијом. 
Електоенергетску нисконапонску мрежу у центру града, у зонама вишепородичног и 
породичног становања, у радним зонама, као и зонама за спорт и рекреацију 
обавезно каблирати кабловима потребног попречног пресека. 
Електоенергетску нн мрежу градити радијално, подземно у рову на дубини 0,8 m и 
ширини у зависности од броја електроенергетских водова. На периферним деловима 
града мрежа ће бити ваздушна, грађена на армирано-бетонским стубовима. 
Електроенергетске каблове полагати у тротоарским просторима планираних и 
постојећих саобраћајница, јавним површинама, уличним зеленим површинама поред 
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод пешачких 
стаза. 
У ужем делу града светиљке за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове, а у 
деловима града где је електроенергетска мрежа грађена надземно светиљке јавног 
осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже. За расветна тела користити 
живине светиљке високог притиска или натријумове ниског (високог) притиска. 
Осветљењем планираних саобраћајних површина и паркинг простора постићи средњи ниво 
луминанције од око 0,6-1 cd/m2, а да при том однос минималне и максималне луминанције 
не пређе однос 1:3. Електроенергетске водове јавног осветљења поставити подземно у 
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рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја електроенергетских водова и надземно. 
Напајање и управљање јавним осветљењем планирати из посебних слободностојећих ормана 
постављених у непосредној близини трафо станице. На местима где се очекују већа 
механичка напрезања тла електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или 
заштитне цеви као и на прилазима испод коловоза саобраћајница. 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод,  канализација, ТТ 
мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља се у  појасу регулације, у складу с 
потребама и правилима надлежног јавног односно  јавно комуналног предузећа. 
 
За нова или изграђена насеља, утврђују се појаси регулације за постављање  
инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела  
карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи,  
магистрални гасоводи, топловоди и сл.). 
 
Планом генералне регулације такође су обухваћене и следеће планиране трансформаторске 
станице 10/0,4 kV и кабловски водови 10 kV*: 

1. ТС 10/0,4 kV „Љубе Дидића“ на катастарској парцели бр. 3556/3 у улици Љубе Дидића; 
2. ТС 10/0,4 kV „Измештена Партизанска“ у улици Кнеза Лазара; 
3. ТС 10/0,4 kV „Бањичка“ на катастарској парцели бр. 5478/2 (или у близини предметне 

парцеле) у улици Бањичка; 
4. ТС 10/0,4 kV „Хајдук Вељкова“ на катастарској парцели бр. 5423/3 (или у близини 

предметне парцеле) у улици Хајдук Вељкова; 
5. ТС 10/0,4 kV „Подинарија“ у насељу Чука - доња; 
6. ТС 10/0,4 kV „Борићи 2“ у улици Војводе Мишића; 
7. Кабловски вод 10 kV од ТС 10/0,4 kV „Царина3“ - „Царина 4“ са обухватом планиране 

ТС 10/0,4 kV „Средње Брдо“ 
8. Кабловски вод 10 kV за ТС 10/0,4 kV „Лептерија“ треба да се уклопи у постојећу 

кабловску петљу хотел „Моравица“ – хотел „Бањица“ – „Јабукар“ 
9. Кабловски вод за ТС 10/0,4 kV „Кристал“ 

 
Овим планским документом се такође констатује да: 

 ТС 10/0,4 kV „Подина 2“ на катастарској парцели бр. 3221/13, комплекс спортских 
терена на Подини, ТС 10/0,4 kV „Аква парк“ на катастарској парцели бр. 1725/3 у улици 
Кнеза Милоша и ТС 10/0,4 kV „Парк“ на катастарској парцели бр. 5776 у улици Бранка 
Ђурђића су у међувремену изграђене и стављене у погон; 

 ТС 10/0,4 kV „Чука 1“ у улици Милоша Црњанског бб је постојећа ТС и као таква јесте у 
функцији и припада систему електроенергетске мреже; 

 ТС 10/0,4 kV „Чука 2“ у улици Николе Тесле бб је постојећа ТС и као таква јесте у 
функцији и припада систему електроенергетске мреже; 

 
Наведени подаци су званично достављени од стране ПД „Југоисток“ д.о.о. и ЕД 
„Електротимок“ Зајечар. 
 
Све претходно наведене податке није могуће одговарајуће и прецизно приказати на 
графичком прилогу. Планом генералне регулације је одређен генерални распоред 
инфраструктурних објеката и генералан положај инфраструктурних траса. 
 
Величина, облик и положај парцела биће утврђен накнадно у законској процедури кроз израду 
пројеката парцелације и/или препарцелације, а на основу претходно утврђених приоритета 
изградње трафо-станица.  
 

4.8.2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА  
 
Фиксна телекомуникациона мрежа 
 
Фиксна телекомуникациона мрежа подручја Плана, организационо припада главној 
телефонској централи Сокобања односно мрежној групи 018, капацитета 5500 тф 
прикључака.  
Дигитализовањем постојеће АТЦ Сокобања решиће се проблем "двојника". Дигитализација 
телефонске мреже подразумева увођење дигиталних комуникационих центара и 
дигиталних система преноса у свим равнима мрежа. Увођење дигиталних система са 
оптичким влакнима као медијумом преноса знатно је повећало капацитет и квалитет 
преноса. Усавршавањем технологије и снижењем цене, оптички системи преноса све више 
потискују радио релејне системе, а поготово системе по бакарним кабловима. Оптички 
каблови нашли су примену у свим равнима телекомуникационе мреже. На територији 
Плана предвиђена је уградња оптичког кабла на међумесном правцу Алексинац-Бољевац-
Књажевац. Планиране подземне телекомуникационе оптичке каблове поставити слободно 
у земљу или кроз телекомуникациону канализацију у тротоарском простору планираних и 
постојећих саобраћајница. 
Капацитете телекомуникационе канализације прилагодити будућим потребама повезивања 
на мрежу објеката чија је изградња планирана овим и другим планским документом. 
Потребно је изградити нова кабловска подручја за нове претплатике. До планираних 
објеката и нових претплатника у ужем делу града изградити телекомуникационе каблове за 
планиране претплатике.  
На местима где су постојеће телекомуникационе инсталације угрожене изградњом 
планираних објеката изместити их на безбедно место. Измештање извршити тако да се 
обиђу површине планиране за будуће објекте.  
Телекомуникационе водове полагати у профилима постојећих и планираних 
саобраћајница, водећи рачуна о прописном растојању од других комуналних објеката. 
Планирану телекомуникациону канализацију - телекомуникационе водове поставити 
подземно. Цеви за телекомуникациону канализацију полагати у рову преко слоја песка 
дебљине 0,1 m.  
 
Дубина рова за постављање телекомуникационе канализације у тротоару је 1,10 m, а у 
коловозу 1,30 m. Планиране подземне телекомуникационе каблове поставити слободно у 
земљу, у ров потребне ширине (у зависности од броја телекомуникационих водова) и 
дубине 0,8 m. 
На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се 
телекомуникациони каблови уводе у објекте, телекомуникационе каблове поставити кроз 
заштитне цеви.  
У складу са Просторним планом Републике Србије у области телекомуникационог система 
основни циљеви су: 

 најмање удвостручити постојећи број телефона 
 обезбедити телефоне за све привредне субјекте, установе, домаћинства и друге 

кориснике 
 заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу, да би се обезбедило 

поузданије и квалитетније функционисање телекомуникационог система и услови за 
увођење нових (савремених) услуга 

 увођење нових телекомуникационих услуга, применом нових технологија, а посебно 
увођењем оптичких каблова у месну мрежу и стварање услова за формирање 
широкопојасне ISDN (дигиталне мреже интегрисаних услуга) 

 увођење мобилних услуга заснованих на радио-преносу 
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 изградња модерне приступне (кабловске) мреже за обезбеђење широкопојасних 
сервиса  

У области телекомункационог система радио-дифузије основни циљеви су: 
 развој и афирмација јавних, комерцијалних и локалних радио и ТV програма 

телекомуникационог система радио-дифузије Републике, уз перманентно праћење и 
укључивање нових технологија у складу са светским трендовима 

 доградња мреже за допунско покривање (ТV и радио репетитори) и доградња 
постојећег и развој новог система радио-релејних веза 

 изградња кабловског дистрибуционог система 
 
Планира се увођење нових услуга (Интернет, пренос података,...) и омогућавање приступа 
тим услугама што већем броју грађана. На локалном нивоу планирана је изградња оптичких 
каблова.  
На делу трасе оптичких каблова која је заједничка са кабловима месне мреже, полагати 
полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл. У 
деловима града са већом густином становања планирати оптичке каблове већих капацитета 
узимајући у обзир потребе великих корисника телекомуникационих услуга.  
Конфигурација и квалитет мреже мора бити такав да обезбеђује: 

 да се у најкраћем року удовољи молби претплатника за увођењем телефона, 
 да квалитет преноса одговара прописаним условима, 
 да трошкови грађење и одржавања буду што нижи. 

 
Да би се обезбедили ови услови мрежа мора бити пројектована у свему према прописима 
ЗЈПТТ. 
Обзиром да постојеће јавне телефонске говорнице не задовољавају у потпуности захтеване 
потребе планира се њихово даље инсталирање које ће се реализовати према плановима 
овлаштених оператера у свим зонама Плана.  
 
 
Мобилна телефонија 
 
Постоје три оператора мобилне телефоније, који користе GSM систем: ТЕЛЕНОР, ТЕЛЕКОМ 
и ВИП. Сходно светским трендовима планира се интензиван развоја јавних радио система, а 
посебно мобилне телефоније. На предметном подручју потребно је изградити потребан број 
базних станица. У преферентној зони и на преферентној локацији планирати изградњу објекта 
(базна радио-станица и радио–релејна станица) телекомуникационе инфраструктуре за GSM 
јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки 
наслеђују GSM систем. Објекат базне радио-станице и радио–релејне станице са 
припадајућим антенским системима и инфраструктуром градити под следећим условима: 

 обезбедити простор минималних димензија 10x10 m; 
 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине  

3,00 m до најближе саобраћајнице. 
 у циљу неометаног рада радио – релејне везе дуж трасе обезбедити слободан 

коридор, односно, неопходно је да просторна зона цилиндричног облика полупречника 
II Френелове зоне, на траси буде слободна од препрека 

 
Кабловски дистрибутивни систем 
 
Постојећи кабловски дистрибуциони систем је изграђен неплански са нејасном законском 
регулативом и служи за сада само за пријем ТВ сигнала у једном смеру, ка кориснику. Мрежа 
је реализована самоносећим коаксијалним кабловима. 

КДС систем развијати према плановима и техничким решењима овлаштених оператера у 
складу са законском регулативом која дефинише ову област. Планиране водове за потребе 
КДС изградити у коридору планираних и постојећих телекомуницих водова 
телекомуникационе канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову 
потребних димензија. 
 
 
4.8.3. ВОДОВОД 
  
Постојеће стање  
 
У постојећем стању, у насељу Сокобања, који обухвата конзумно подручје становника, 
радне зоне и туристичко-здравствене садржаје, постоји водоводна мрежа, којом се и сада 
корисници снабдевају водом. 
 
Насеље Сокобања снабдева се водом са више страна и из различитих извора. Са једне 
стране имамо каптиране изворе променљиве издашности јужно од насеља (каптаже 
"Врело", "Озрен" и "Бела вода") а са друге водозахват из реке Моравице са доводом до 
постројења "Царина" које се налази у ужем градском ткиву и бунаре са постројењем 
"Лептерија" на истоименој локацији. Водозахвати су нивелационо неравномерно 
распоређени, тако да имамо и гравитационе доводе воде ка резервоарима али и 
препумпавања воде од изворишта ка мрежи. Постојећи водоводни систем чине још два 
резервоара, неколико прекидних комора и црпних станица и око 30 km дистрибутивне 
мреже, углавном азбестноцементне чије су поједине деонице старе и до 50 година.   
 
У Царини на катастарској парцели 1726 налази се прекидна комора. 
 
 
Концепт дугорочног снабдевање водом насеља Сокобање установљен је Водопривредном 
основом Републике Србије и Планом генералне регулације Сокобање. По том понцепту 
потребне количине вода обезбеђиваће се из акумулације "Бован", из које се водом сада 
снабдева општина Алексинац. Удаљење постројења за пречишћавање питке воде "Бресје" 
из акумулације Бован до Сокобање је око 23 km. 
 
Данас потребне количина вода за насеље Сокобању обезбеђују се из постојећих 
изворишта: "Врело", "Озрен", "Беле воде", "Царина" и "Лептерија", чије су  просечне 
издашности дате у табели 1. 
 
Табела 1. Издашности изворишта Сокобање  
 

Р.бр. Извориште Љmin 
  (l/s) 
1 "Врело" 5 
2 "Озрен" 15 
3 "Беле воде" 2 
4 "Царина" 40 
5 "Лептерија" 35 
 УКУПНО: 97 
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У водоводном систему постоје два постројења за пречишћавање воде за пиће: "Царина" и 
"Лептерија". Постројење "Царина", пројектованог капацитета 40 l/s, пречишћава воду из 
отвореног тока реке Моравице. Вода се из резервоара чисте воде даље транспортује 
пумпањем. 
Постројење "Лептерија" пречишћава воду из бунара који је у близини постројења. Ово 
постројење је лоцирано у долини реке Моравице. Пројектовани капацитет постројења је 35 l/s. 
Из постројења вода се препумпава до прекидне коморе "Сокоградска", а даље гравитационим 
доводом транспортује до резервоара "Борићи". 
 
Водоводни систем Сокобање располаже са укупно 1020 m3 резервоарског простора а чине га 
два резервоара: 
 резервоар прве висинске зоне: "Борићи" - V=2x410=820 m3 (кота дна на 369,25 mnm и 

котом прелива на 373,25 mnm); у њега директно долази вода из изворишта "Врела" и 

"Лептерије", а преко мреже је спојен и са осталим извориштима, и 
 резервоар друге висинске зоне: "Завод" - V=200 m3 (кота дна на 426,00 mnm и котом 

прелива на 430,00 mnm); у њега долази вода само из изворишта "Озрен". 
У водоводном систему су и четири пумпне станице: на изворишту "Врело" (пумпа воду у 
резервоар "Борићи"), код  ППВ "Лептерија", код ППВ "Царина" и на систему сирове воде која 
воду упућује на ППВ "Царина". 
 
Унутар насеља изграђена је дистрибутивна водоводна мрежа, у укупној дужини од око 30 km. 
Због релативно велике висинске разлике разматраног конзумног подручја, које се креће у 
опсегу од 290,00 mnm до 400,00 mnm, водоводна мрежа је развијена у две висинске зоне, и 
то: 
 I зона    од 290 до 340 mnm, и 
 II зона   од 340 до 400 mnm. 
 
 
Оцена стања, проблеми и могућности 

 
Покривеност насеља водоводном мрежом је око 97%, непокривени су једино они делови 
насеља који се налазе на већим надморским висинама од постојећих резервоара. 
 
Изграђена водоводна мрежа у насељу углавном је дотрајала, застарела и недовољна.  
 
Околна насеља имају локално и индивидуално организоване системе водоснабдевања, који 
нису под ингеренцијом надлежног комуналног предузећа. 
 
Водоводна мрежа је изграђена у готово свим улицама предметног насеља, изузев на подручју 
којим се проширује постојећи грађевински рејон. Овакав постојећи систем водоснабдевања, 
што се тиче капацитета и квалитета воде, углавном задовољава потребе корисника.  
 
Циљ 
 
У области ефикасног развоја водоводних система на територији насеља Сокобања циљеви 
су: 
 
 Стриктно поштовање режима заштите постојећих и планираних изворишта подземних и 

површинских вода; 
 Очување постојећих изворишта, чак и оних који су најмањег капацитета а све са циљем да 

се једног дана повежу преко градских водоводних система на регионални систем, ради 

постизања вишег степена поузданости функционисања система; 
 Смањење специфичне потрошње воде у домаћинствима; 
 Увођење економске цене воде (смањење губитака на прикључцима); 
 Увођење мерног-мониторниг система, који омогућава праћење динамике потрошње, као 

и брзу дијагностику кварова и поремећаја у систему; 
 Вода за технолошке потребе индустрије, која не захтева квалитет воде за пиће, не 

може се захватати из градске водоводне мреже, већ се потрошачи упућују на властите 

захвате површинске и подземне воде нижег квалитета и на мере рациркулације и 

рационализације потрошње. 
 
Задаци 
 
За квалитетно снабдевање водом потрошача неопходно је: 
 Утрвђивање и верификовање санитарних зона постојећих и планираних изворишта; 
 Обезбедити ресурсе основног водоносног комплекса (спречити загађења и ненаменско 

коришћење основног водоносног комплекса); 
 Дефинисати јавне површине за резервоаре, постројења и остале објекте водоводног 

система; 
 реконструисати ППВ "Царина"; 
 Изградити нове резервоаре запремина и то: 

- за прву висинску зону око 1800 m3 
(резервоар "Стадион"-V=1000 m3 на левој обали и  резервоар "Царина"-V=800 m3 
на десној обали реке Моравице), 
- за другу висинску зону око 500 m3,,и 
- за трећу висинску зону око 200 m3  
(доградња још једне коморе V=200 m3 на постојећем резервоару "Завод"). 

Локације нових резервоара планирати са супротне стране реке Моравице у односу на 

постојеће и поставити их тако да буду денивелисани у односу на постојеће, са циљем 
да се омогући комуникација међу њима. 

 Резервоаре планирати са коморама, како би се могли фазно градити; 
 За уредно водоснабдевање насеља Сокобања, потребно је комплетирати водоводни 

систем изградњом нових резервоара за I и II зону и извршити реконструкцију и 

доградњу нове дистрибутивне водоводне мреже увођењем нових зона водоснабдевања 
са следећим опсезима: 
o I висинска зона  ≤   290 до 310 mnm  

(делови Сокобање су уз Моравицу), 
o II висинска зона  од 310 до 340 mnm, и 
o III висинска зона  од 340 до 400 mnm 

(највиши насељени делови Сокобање на падинама Озрена). 
Довод воде са изворишта "Озрен" не иде директно само до  резервоара "Завод", већ 
постоји и веза до градске мреже која иде преко прекидне коморе. Ову везу треба укинути. 
На тај начин сва количина воде са изворишта "Озрена" контролисано улази у резервоар 
"Завод", даље преко мреже III зоне улази у резервоар "Борићи", па преко мреже II зоне 
улази у резервоар I зоне и даље у мрежу. 
 За овако дефинисан систем водоснабдевања са зонама, на водоводној мрежи са 

циљем раздвајања зона, планирати прекиде водоводне мреже на границама зона; 
 Реконструсати постојећу водоводну мрежу (замена азбестно-цементних цеви, замена 
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застареле мреже и замена оне која је недовољног капацитета) и њена замена цевима 

адекватног пречника димензија мин. 100 mm поштујући одредбе ''Правилника о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара'' (''Службени лист СФРЈ'', 

бр. 30/91); 
 Проширити водоводну мрежу тако да се у обухвату нађу сви корисници;  
 Реконструисане и планиране водоводе поставити у јавну површину или за њих формирати 

јавне површине;  
 Постојећа изворишта и комплексе резервоара трајно заштитити ограђивањем према 

одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне 

заштите за снабдевање водом за пиће (''Службени  гласник СРС'', бр. 33/78);  
 Урадити Идејне пројекте водовода за коришћење у Планској докумантацији. 
 
Концепција 

 
Концепт дугорочног снабдевање водом насеља Сокобање установљен је Водопривредном 
основом Републике Србије и Планом генералне регулације Сокобање. 
 
Постојећа изворишта и комплексе резервоара неопходно је трајно заштитити ограђивањем 
према одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања ("Службени  гласник РС", бр. 92/08).  
 
Снабдевање водом несеља Сокобања вршити из јединственог водоводног система и мреже 
дефинисане по простору и капацитету. 
 
При избору основне концепције водовода поштовати два основна принципа: 
 
 први принцип се заснива на постојећем зонирању водоводне мреже и изграђених објеката, 

уређењу постојећих и доградњи нових резервоара; 
 други принцип представља реконструкцију и измештање постојеће уличне мреже која 

долази у колизију са планираним објектима и изградњу нове водоводне мреже условљене 

потребама нових корисника. 
 
Потребно је с обзиром на могућности а у складу са Правилником о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени  гласник РС", бр. 

92/08) и Законом о санитарном надзору (''Службени гласник РС'', бр. 125/04), истражити и 

заштитити нове водозахвате. 
 
Планирана улична дистрибутивна мрежа водовода је пречника мин. Ø100 мм. 
 
Извршити реконструкцију водоводне мреже за цевоводе пречника мањег од Ø100 мм и оне 
чија је позиција изван јавних површина у насељу. 
 
Водоводну мрежу образовати као прстенасту са којом ће се директно прикључцима 
снабдевати водом објекти конкретних намена. 
 
Планирани цевоводи треба да прате регулације саобраћајница. 
 
Цевоводе поставити испод тротоара, ван коловоза и паркинг површина или у зеленим 
површинама уз саобраћајнице. 

 
Изградњу нове и реконструкцију постојеће водоводне мреже вршити етапно према потреби 
и развоју структура и парцела. 
 
На водоводној мрежи предвидети све објекте и арматуре за њено нормално 
функционисање, као и довољан број надземних противпожарних хидраната на прописаном 
одстојању од 80 м до 150 м. Растојање хидраната од објекта зависи од намене, величине, 
висине и других карактетистика објекта и износи најмање 5 м а највише 80 м, а у складу са 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/91). 
 
Димензије водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду 
пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења објеката 
на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и 
комуналног предузећа. 
 
 
4.8.4. КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Постојеће стање  
 

Само насеље Сокобања има, највећим делом, изведену канализациону мрежу која 

функционише по сепаратном принципу каналисања, са постројењем за пречишћавање 
отпадних вода и реком Моравицом као крајњим реципијентом.  
 
Окосницу канализационог система чини главни градски колектор пречника     400 mm, на 

који је прикључена канализациона мрежа дела насеља Сокобања, на левој обали реке 

Моравице (око 2/3 насеља) и који се завршава постројењем за прераду отпадних вода.  
 
Други део Сокобање (насеље ''Царина'') који се налази на десној обали реке Моравице, 

такође има изграђену канализациону мрежу и део колектора ''Царина'' који читав садржај 

испушта у реку. 
 
Канализациони систем функционише као сепаратни. Прихватање и одвођење кишних вода 

обавља се ивичњацима, риголама и изграђеном кишном канализацијом. Тако сакупљене 

кишне воде даље се спроводе до неког од градских потока и реке Моравице као крајњег 
реципијента.  
 
Постројење за прераду отпадних вода изграђено је 1974. године са пројектованим 
капацитетом од  40 l/s у првој и још 20 l/s у другој фази и са циљем да квалитет испуштене 

воде буде подкласе II-а. У зони постројења извршена је регулација дела реке Моравице и 

реке Градашнице.  
Развојем насеља ово постројење одједном се нашло унутар насеља и постало 
преоптерећено, што је проузроковало да се сав вишак отпадних вода директно упушта у 
реку Градашницу, чиме се у знатној мери нарушава квалитет воде у реци. 
 
Оцена стања, проблеми и могућности 

 
Постројење за прераду отпаднх вода је реконструисано 2001.године  и доведено у потпуно 
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исправно стање али за капацитет од само 40 l/s, тако да се и даље сав вишак упушта у реку 
Градашницу.  
 
Канализационом мрежом покривено је око 90% насеља. У околним насељима прикупљање 

употребљених вода врши се путем санитарно неисправних септичких јама. 
 
Циљ 
 
У области ефикасног развоја канализационих система на територији насеља Сокобања 
циљеви су: 
 
 Канализационе системе неопходно је развијати као дистрибутивне-транпорт и 

препумпавање отпадних вода до ППОВ; 
 Канализацију планирати по сепаратном принципу: посебно за отпадне воде насеља а 

посебно за кишне воде; 
 По важећем критеријуму Водопривредне основе Србија (ВОС), ППОВ се граде за сва 

насеља која имају више од 5.000 ЕС; 
 При каналисању насеља користити принцип обавезности прикључења домаћинстава, без 

обзира на претходна привремена решења; 
 Забрањено је испуштање отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме; 
 Отпадне воде индустрије могу се упуштати у градску канализацију тек након 

предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да смеју бити упућене на ППОВ. 
 Забрањено је уводити у градску канализацију опасне материје и супстанце које 

нарушавају процес биолошког пречишћавња у ППОВ; 
 Димензионисати кишну канализацију према значају подручја који се штити, капацитети не 

смеју бити мањи од оних потребних за прихватање тзв. двогодишњих киша нити већи од 

тзв. десетогодишњих киша. 
Задаци 
 
За ефикасно одвођење свих отпадних вода са територије предметног насеља  неопходно је: 
 
 Напустити постојеће постројење за пречишћавање и изградити ново на локацији западно 

од Сокобање на површини комплекса од око 5 ha; 
 Планирати паралелни вод главном колектору од хотела ''Здрављак'' до постојећег 

постројења на коме би се извршило превезивање постојећег колектора. Ово решење је 

разумљиво јер је постојећи колектор испуњен је до 3/4 висине. Траса колектора је 

неприступачна, па чишћење наталоженог материјала (песак, муљ) представља велики 

проблем надлежном комуналном предузећу; 
 Планирати дуж леве обале реке Моравице колектор ''Чаир'' од насеља ''Јабукар'' до 

профила садашњег постројења, где се спаја са главним колектором и даље иде до новог 

постројења; 
 Планирати дуж десне обале реке Моравице колектор ''Царина'' све до новог постројења; 
 Прихватање и одвођење кишних вода решавати као и до сада: ивичњацима, риголама и 

изграђеном кишном канализацијом са одводима до неког од реципијената; 
 Обновити и доградити канализациону мрежу у насељу са што је могуће ширим обухватом 

корисника, изградњом кишне канализације и формирањем сепарационог канализационог 

система; 
 Укључење максималног броја корисника у јединствени канализациони систем; 

 Канализацију поставити у јавну површину или за њу формирати јавну површину;  
 Обавезно планирати комплетно механичко, хемијско и биолошко пречишћавање свих 

отпадних вода; 
 За све кориснике који се нађу ван система, обезбедити локално пречишћавање 

отпадних вода и испуштање у постојеће водотокове;  
 Урадити Идејне пројекте канализације за коришћење у Планској докумантацији. 
 
Концепција 

 
Изградњом организованих водоводних система повећава се количина отпадних вода које 
пониру у подземље, чиме се угрожавају еколошка средина и изворишта. 
 
Овакво стање захтева изградњу канализационих мрежа и одговарајућих објеката. 
 
Како се предметно подручје налази у широј зони заштите акумулације ''Бован'', која се 
користи као извориште воде регионалног система водоснабдевања, са аспекта заштите 
вода неопходно је комплетно каналисати отпадне воде.   
 
Концепт каналисања предметног простора установљен је у Плану генералне регулације 
Сокобање.  
 
Имајући у виду конфигурацију терена, планирани развој града и стање изграђене мреже, 
канализацију је неопходно решавати по сепарационом принципу. 
 
Канализација има први приоритет са гледишта нужности, заштите и потпуне санације 
просторних намена и изворишта у насељу, осавремењавања и изградње нове раздвојене 
мреже и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода. 
 
Предвиђају се две основне позиције радова на канализационој мрежи: 
 
 изградња нове канализационе мреже; 
 реконструкција, повећање капацитета и измештање постојеће градске канализационе 

мреже која долази у колизију са постојећим наменама или су трасе ван јавних 

површина. 
 

Канализационим системом треба обухватити највећи могући број корисника, нарочито 

јавне и привредне објекте, са одговарајућим постројењима за пречишћавање отпадних 

вода. 
 
У ретко насељеном подручју, где је нецелисходна изградња канализационе мреже, 
иницирати градњу сенгруба у складу са прописима тако да се отпадне воде не 

инфилтрирају у тло. 
 
Унутар плана дуж свих постојећих и планираних улица изградити кишну и фекалну 

канализацију, минималног пречника 300 мм, односно 250 мм. 
 
Положај планиране канализационе мреже је у појасу регулације саобраћајница, односно 
око осовине пута. 
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У улицама чија ширина регулације не дозвољава постављање обе канализације, поставити 
само фекалну канализацију. Атмосферске воде из поменутих улица, потребно је прикупити 
пре раскрсница са саобраћајницама у којима је планирано постављање атмосферске 
канализације и укључити их у атмосферске канале. 
 
Предвидети одводњавање свих улица унутар плана, водећи рачуна о квалитету вода које се 
прихватају канализационим системом. 
 
Сакупљене атмосферске воде одвести до неког од реципијената – реке Моравица и реке 

Градашнице. На месту испуста предвидети сепараторе масти и уља.   
 
Атмосферске воде, пре упуштања, потребно је пречистити на таложнику за механичке 
нечистоће и на сепараторима уља и масти, до нивоа квалитета воде у реципијенту, 
прописаног Уредбом о категоризацији водотока ("Службени гласник РС", бр. 5/68 ) а у складу 
са  Законом о водама (”Службени гласник РС”, бр. 46/91).  
 
Квалитет отпадних вода који се упуштају у градски канализациони систем мора да одговара 
Правилнику о квалитету отпадних вода и начину њиховог испуштања у јавну канализацију и 
природни реципијент (''Службени лист РЦГ'', бр. 10/97). 
 
Привредни објекти са агресивним отпадним водама пре испуста у градску канализацију 
морају обавити интерни предтретман механичко-хемијског пречишћавања. 
 
Начин изградње кишне и фекалне канализације прилагодити хидрогеолошким и топографским 
карактеристикама терена.  
 

 
4.8.5. ВОДОПРИВРЕДА 
 
Постојеће стање  
Подручје насеља Сокобања припада сливу Јужне Мораве. Насељем пролазе две реке: 
Моравица и Градашница. Река Моравица  је десна притока Јужне Мораве. Надомак Сокобање 
у Бованској клисури Моравица пуни Бованско језеро. Бованско језеро преко постројења за 
пречишћавање воде водом снабдева насеље Алексинац. Река Моравица, као отока 12 km 
низводно улива се у Јужну Мораву. У зони насеља Сокобања река Моравица је у једном делу 
регулисана. 
 
Циљ 
У области водопривреде, на подручју општине Сокобања дефинисани су следећи циљеви: 
 Интегрално, комплексно, рационално и јединствено коришћење водних ресурса, како за 

водоснабдевање становништва, тако и за подмирење потреба осталих корисника вода; 
 Осигурање заштите и унапређење квалитета вода до нивоа несметаног коришћења вода 

за предвиђене намене, као и заштита и унапређење животне средине уопште и 
побољшање квалитета живљења људи; 

 Унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се успешно могли реализовати 
други циљеви у области водопривреде; 

 Заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и развоја 
других водопривредних грана. 

 
Задаци 
У области водопривреде на територији насеља Сокобања неопходно је: 

 Водотоке прочистити, уредити и константно одржавати; 
 Одржавати постојећу мрежу одбрамбених насипа и регулисаних корита; 
 Заштитити подземна и површинска изворишта; 
 Дефинисање и овере подземних вода за извориште водоснабдевања;  
 Израда Елабората о зонама санитарне заштите, посебно за пијаће и посебно за 

минералне воде које су основа развоја Бање. 
 
Концепција 
Природни водотокови најчешће су изложени константној деградацији, испуштањем 
отпадних индустријских и насељских вода и због тога се ове воде морају контролисано 
прихватити и одвести до реципијента. Стога је на простору насеља Сокобања неопходно 
планирати развој сепарационог канализационог система, којим ће се посебно одводити 
фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде. 
 
Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санација урбаних 
простора, чији је основни задатак да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде. 
Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају 
функционалну и органску целину са њим и због тога се канализациони системи морају 
развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. 
 
Око водотока неопходно је установити зону заштите и у оквиру ње предузети неки од 
следећих радова: 
 водотоке треба антиерозионо уредити, комбинацијом техничких мера и биолошких мера 

заштите; 
 уређења водотока који протичу кроз урбане зоне обавити по принципима тзв. урбане 

регулације, коришћењем природних материјала у складу са околним простором. 
Да би се прецизно дефинисале зоне заштите водотока, обим и врста неопходних 
хидротехничких радова, неопходно је израдити одговарајућу техничку документацију како 
би се одредило економски и технички најповољније решење.  
Приликом израде планске и техничке документације у свему поштовати важећу законску 
регулативу и то: 
 Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите  (''Службени 

гласник СРС'', бр. 92/08); 
 Правилник о опасним материјама у водама (''Службени гласник РС'',  бр. 31/82); 
 Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 46/91); 
 Водопривредна основа Републике Србије (''Службени Гласник РС'', бр. 11/02); 
 Закон о санитарном надзору (''Службени гласник РС'', бр. 125/04); 
 Систем Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04). 
 
 
4.8.6. ГАСИФИКАЦИЈА 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
На предметном подручју нема изграђене гасне мреже. 
 
ПЛАНИРАНИ КОНЦЕПТ 

 
С обзиром на стратешко опредељење Србије на коришћење гаса као примарног енергента, 
а сходно одредницама из Просторног плана Републике Србије и за ово подручје потребно 
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је најпре урадити техно-економску анализу оправданости прикључења на гасоводну мрежу. 
Уколико налази овакве анализе буду позитивни, потребно је одговарајућом планском и 
техничком документацијом обезбедити плански и правни основ за изградњу дистрибутивне 
мреже подручја општине Сокобања. 
 
Знатне предности природног гаса над осталим енергентима и околност непосредне близине 
планираног магистралног гасовода ствара техничке могућности за коришћење природног гаса 
на територији општине Сокобања. 
 
У склопу развоја гасоводног система Републике Србије предвиђена је гасификација западног 
дела и то преко магистралног гасовода МГ-09 “Појате-Ниш“ са прикључком код Ражња. Траса 
прикључног гасовода прати пут Ражањ-Црни Као, затим иде северно од Мозгова до Врбовца, 
прати пут од Врбовца до пута Ресник-Јошаница, а потом преко Трговишта стиже до насеља 
Сокобања.  
 
Према условима Југоросгаз од 06. августа 2013. године предвиђа се могућност изградње 
гасовода високог или средњег притиска у коридору државног пут II реда број 133 Алексинац–
Сокобања (бивши регионални пут Р121) уз изградњу мерно–регулационе станице и 
дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска. 
Сходно горе наведеним условима планирана локација за ГМРС биће у коридору државног 
пут II реда број 133 Алексинац–Сокобања, на уласку у Сокобању, а ван границе ПГР 
Сокобања. ГМРС ће бити смештен на локацији површине 25 x 25 m и ограђен жичаном 
оградом. Заштитна зона око ГМРС биће 90 x 90 метара. 
 
Дистрибутивна мрежа је предвиђена од полиетиленских цеви. Испред сваког потрошача су 
предвиђене кућне мерно-регулационе станице (КМРС).Предвиђени коридори за 
дистрибутивну мрежу су паралелни са саобраћајницама и воде се кроз зелене површине. 
 
Предвиђена дубина укопавања гасовода износи 1,0м, у зависности услова терена. 
 
При паралелном вођењу гасовода са подземним инсталацијама, минимално светло 
растојање износи 0,4м. При укрштању гасовода са подземним инсталацијама, минимално 
светло растојање износи 0,2м, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0м. 
 
На деловима проласка трасе гасовода испод саобраћајница предвиђено је постављање 
заштитних цеви или неких других видова заштите. 
 
Решењем дистрибутивне мреже биће обухваћени сви потенцијални корисници, како 
домаћинства (грејање, кување и топла вода), тако и индустрија. Из овога ће произаћи укупна 
потребна топлотна снага и количина гаса, за територију општине. 
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5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА 
 
Правилима грађења, обнову урбаног ткива и реконструкцију објеката дефинисани су услови и 
елементи урбанистичке регулације при спровођењу плана. 
Правила и услови дефинисани овим правилима дати су као: 
 
- минималне вредности 

- величина парцеле 
- ширина фронта парцеле 
- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле 
- растојање објекта од бочних граница парцеле 
- растојање објекта од бочних суседних објеката 
- растојање два објекта на парцели 
- растојање објекта од задње границе парцеле 
- проценат зелене површине на парцели 
- ширина заштитног зеленог појаса према саобраћајници 

 
- обавезујући услови 

- регулациона линија 
- обавезујућују грађевинска линија 
- начин паркирања 
-  

- максималне вредности 
- Индекс или степен изграђености "И" 
- Индекс или степен заузетости "З"  
- спратност објеката 

 
Правила грађења односе се на: 

- правила грађења за јавне просторе 
- правила грађења за парцеле 
- правила граћења за објекте 
- правила грађења за реконструкцију постојећих објеката на парцели 

 
Правила грађења за јавне просторе 
 
Јавни насељски или урбани простор дефинисан је регулационим линијама који га окружују и 
чине га отворени простор и елементи физичких структура непосредно уз простор (објекти на 
парцелама уз регулациону линију). 
Јавни насељски простори су: 
- тргови, паркови, скверови, улична раскршћа, саобраћајнице, пешачке улице, 
шеталишта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила за парцеле 
 
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекат уколико испуњава услове: 

- да се налази на простору на којем је планирана изградња 
- да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер) 

 
Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору, међним 
линијама према суседним парцелама. 
 
Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким 
планом. 
 
Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више грађевинских парцела 
(парцелација) под следећим условима: 

- подела се може врешити у оквиру граница једне или више постојећих парцела 
- новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара 

дефинисаних за одрђени тип изградње и намену 
- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких 

параметара 
 
Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу са 
(препарцелација) под следећим условима: 

- спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница 
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају 

- за новоформирану гађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани 
за одрђени тип изградње и намену 

 
Постојеће парцеле чија је површина мања од површине прописане планом сматрају се 
грађевинским парцелама, тј.поштују се као постојеће стање што се тиче величине парцеле и 
ширине фронта. 
За парцеле за које је извршена деекспропријација, а имају мању површину од 3 ара, индекс 
заузетости се повећава за 15%,а спратност објеката је П+1. 
Дозвољава се формирање грађевинских парцела пројектом парцелације и препарцелације, али 
са задржаваљем постојећих фронтова парцела. 
Обејакат се може позиционирати на две или три грађевинске парцеле са задржавањем 
постојећих фронтова парцела. 
 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на пут или другу јавну 
површину намењену за саобраћај. 
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити 
мања од 2,50 м. Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, 
који не може бити ужи од 3,5 м, за једносмерну комуникацију, односно  6м за двосмерно 
кретање возила. 
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Правила грађења за објекте 
 
Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: 

- грађевинским линијама 
- спратношћу објекта  
- односом објекта према суседним парцелама 
- односом објекта према објектим на суседним парцелама 
- индексом или степеном изграђености "И" 
- индексом или степеном заузатости "З" 

 
Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели  дефинишу се 
тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано 
постављање инфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност 
објеката на суседним парцелама. 
 
Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног 
објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. 
Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње. 
 
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних 
делова објеката.  
Грађевинска линија подземних етажа објекта у централној зони насеља може се поклопити са 
регулационом линијом парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету приступне 
саобраћајнице. 
Подземна грађевинска линија се такође може поклапати са границом парцеле, под условом да 
индекс заузетости износи максимум "Из"=0,8.   
Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану 
грађевинску линију објекта.    
 
Грађевинске линије дефинише се у односу на: 

- регулациону линију парцеле 
- границе суседних бочних парцела 
- границу суседне унутрашње парцеле  

 
Грађевинска линија објекта и регулациона линија парцеле се могу поклапати, или грађевинска 
линија може бити повучена у односу на регулациону, ка унутрашњости парцеле. 
За сваки тип изградње и намену парцеле, посебним правилима дефинисана су растојања 
грађевинске линије објеката од  регулационе линије. 
У случајевима где је нужно растојање грађевинске линије од регулационе, удаљење је 
дефинисано стриктно прописаним растојањем, а тамо где за то не постоје разлози дате су 
минималне вредности удаљења. 

 
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочним парцела објекти могу 
бити постављени: 

- у непрекинутом низу 
- у прекинутом низу  
- као слободностојећи 

 
Посебним правилима дефинисани су елементи  и растојања за сваки тип изградње и намену 
парцеле.  

 

Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи да 
растојање између објеката износи  0,0 м. У овом случају грађевинска линија према регулационој 
линије  дефинише се у континуитету са суседним објектима, а ширина објекта мора бити 
идентична.  
Изградњом у прекинутом низу на новопланираним објектима могу се формирати прозорски 
отвори стамбених просторија искључиво ако је растојање између објеката веће од 1/3 висине 
објекта. Ако је растојање мање дозвољава се формирање прозорских отвора помоћних 
нестамбених просторија. 
Код овог типа изградње нису дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама. 
Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују границе било које од 
суседних парцела. Минимално растојање од суседних бочних парцела износи 2,5 м.  
 
Постојеће грађевинске линије објеката задржавају се. У случају замене објекта или 
реконструкције већег обима, објекат се мора градити у свему према правилима и условима за 
нове објекте. 
Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у 
статусу површина јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле јавних 
објеката) морају се уклонити. 
На деловима новопланираних објеката оријетисаним према регулационој линији могу се 
градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе 
регулациону линију уз следеће услове: 

- дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то 
на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и 40% површине уличне фасаде 

- испади на објектима у блоковима у непрекинутом низу не смеју угрозити објекте 
      на суседним парцелама у односу на инсолацију, визуелно ометање и приватност, 

тако да испад може бити максималне ширине колико је и растојање до најближег 
отвора на суседном објекту 

 
Испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов да 
минимално растојање од испада до границе парцеле износи 2,5 м, а у случају да је објекат 
постављен на грађевинској линији удаљеној 2,5 од границе суседне парцеле испади на 
објектима нису дозвољени. 
 
Испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минималном 
растојању објекта до суседне наспрамне парцеле. 

На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену 
функционалну целину и заједнички користе парцелу. 
У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички 
показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за 
одређени тип изградње и намену парцеле. 
 
Кота приземља објекта на равном може бити максимум 1,2 м виша од нулте коте терена и не 
може бити нижа од нулте коте терена. 
Кота приземља објекта на косом терену може бити максимум 1,2 м нижа од нулте коте терена. 
 
Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат. 
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Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте, али се у случају замене или 
реконструкције већег обима морају применити правила и услови дефинисани овим планом. 
Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: 

- хоризонталне и вертикалне регулације на парцели 
- урбанистичким параметрима на парцели ("И" и "З") 
- заштите доминантних визура 
- услова за заштиту амбијената, јавног простора и уличних потеза 

 
У постојећем насељском ткиву максимална висина објекта износи 1,5 ширине улице, а у 
новопланираним деловима насеља висина нових објеката износи једну ширину улице. 
У случају када је грађевинска линија објекта повучена у односу на регулациону линију парцеле 
висина објекта може бити већа, али не виша од максималне дозвољене за одређени тип 
изградње и намену. 
Висина објеката може бити и виша ако се завршне етаже повуку у односу на фасадну и 
грађевинску линију објекта за растојање од минимум 3,0 м по спрату. 
У централној зони објекти на угаоним парцелама могу бити виши, максимално 15,0 м. 
У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме висина објеката 
премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање висина постојећих и планираних 
објеката. 
Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности задржавају се, с 
тим да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у циљу формирања новог 
корисног простора. 
 
На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције: 

- надградњу нових етажа 
- надградњу крова изнад равне терасе објекта 
- реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног 

простора 
- реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације 
- реконструкција фасаде објекта у смислу затварања балкона и лођа 
- доградња објекта 
- доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт) 
- претварање стамбених у пословни простор 
- претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени 
- простор 
- претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни 

простор 
- поделу функционалних делова објекта 
- спајање функционалних делова објекта 
- санацију дотрајалих конструктивних делова објекта 
- санацију и реконструкцију инсталација 

 
Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима: 

- надградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких 
параметара прописаних овим планом 

- у случају када су у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри, не дозвољава 
се доградња или надградња објеката 

- изузетно, ако је на парцели исуњен дозвољени индекс изграђености и БРГП, дозвољава 
се адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор, уз услова да се 

формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану, без повећања висине 
објекта и промене геометрија крова 

- за новоформирани корисни простор обездедити паркинг простор преме правилима из 
овог плана 

- реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6 м 
мерено од коте пода до прелома косине крова 

- у случају да геометрија крова то дозвољава, могуће је у поткровљу формирати максимум 
два нивоа уз услов да припадају истој стамбеној или пословној јединици 

- у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора (осветљење, излази 
на терасе или лође и сл.) могу се формирати кровне баџе са максималном висином од 
2,2 м мерено од коте пода до преломне линије баџе. 

- адаптација и реконструкција изграђених објеката у зонама становања, у циљу пренамене 
таванског корисног простора у постојећем габариту и волумену, у стамбени простор не 
условљава се условима из овог плана 

 
Интервенције на објектима извести у складу са позитивним законима који третирају изградњу 
објеката, одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство. 
 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – УРБАНА ОБНОВА 
 
Анализе затеченог стања и потенцијала Сокобање послужиле су као основа за план заштите, 
обнове и уређења града, а све у циљу остваривања његовог урбаног идентитета. Положај 
града, распоред активности и везе условили су његов развој и начин ширења. Доминантни 
градски правац, истовремено и главни правац ширења града прати ток реке Моравице. Од тог 
правца се даље грана мрежа сабирних улица које напајају периферне градске целине. Овакав 
концепт ширења и организације града послужиће као основа за његово унапређење, обнову и 
све даље интервенције. 
На подручју Сокобање су уочене одређене зоне које су се својим карактером, положајем, 
начином коришћења и организације простора издвојиле. У оквиру њихових граница важе иста 
основна правила и смернице за даље интервенције. 
 
Путање и чворишта 
 
На подручју Сокобање су препознате главне путање прилаза, кретања, ширења града и низања 
важних садржаја. Њихови правци пружања и пресеци представљају примарни скелет града и 
основу за повезивање постојећих вредности у логичне културно - функционалне целине. 
 
Примарне осовине представљају магистралне правце и везе централне зоне са периферијом и 
ширим окружењем. У примарне осовине осим уочених уличних коридора спада и ток реке 
Моравице који представља велики потенцијал за даљи развој града и низање атрактивних 
туристичко рекреативних садржаја. 
 
Карактер примарних осовина, иако интензиван целом дужином треба логично да опада са 
удаљавањем од центра. То се односи на постепено опадање спратности од П+4 до П+2 и 
опадање степена искоришћености земљишта. Дуж ових праваца је неопходна реконструкција 
инфраструктурне мреже и строго поштовање постављених правила и норми како би се 
остварили уједначени и складни улични фронтови. 
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Секундарне осовине представљају везе периферних зона и потенцијалне правце њиховог 
повезивања и умрежавања. За њих важе иста правила као и за примарне осовине, са 
смањеним интензитетом. Секундарни правци су важни и за даље ширење градске матрице. 
 
Пресеци примарних и секундарних путања представљају важна чворишта - тежишта у простору. 
У зависности од карактера путања које се укрштају је и њихова важност рангирана, па су 
издвојени примарни и секундарни пунктови. 
 
Места укрштања тока Моравице и других важних градских осовина су такође уврштена у те 
важне пунктове. Уочена чворишта треба да теже да својим карактером - начином изградње, 
организације и активирања простора постану покретачи развоја ширих зона. 
То подразумева смештање јавних и комерцијалних садржаја у ове зоне, висок индекс 
изграђености и велика спратност објеката, њихово повлачење и отварање визура, као и 
уређење и опремање јавних површина. Систем уређених јавних површина треба логично да 
прати и поштује мрежу важних градских путања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА „МЕРМЕРНО ШЕТАЛИШТЕ“ 
 
У централној зони Сокобање - у зони „мермерног шеталишта“ у коме се налазе заштићена 
културна добра – споменици културе и део урбане целине старе чаршије спратност објеката је 
П+1. Може се вршити реконструкција објеката и доградња у оквиру габарита 
објекта(хоризонтална и вертикална пројекција) а на основу урбанистичког пројекта. На 
заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви радови који 
могу променити њихов садржај, природу или изглед без претходно прибављених услова и 
сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе (графички прилог Намене 
површина – зона „мермерног шеталишта“).Хотели у овој зони остају у својим габаритима. 
 
А.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката производње 
 
А.1.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката производне зоне, прерађивачке 
производње, мануфактурне производње, занатске производње, складишта и зантских 
центара 
 
Намена: 

- прерада 
- занатска производња 
- мануфактурна производња 
- складишта 
- занатски центар 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле ………..…………...1.500 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..… .....20 м 

 
Индекс изграђености "И" 

- максимални индекс изграђености "И" 
  на парцели површине: 
- до 0,5 ха …………………………........................................... 0,7 
- од 0,5 ха до 1 ха …………………......................................... 0,65 
- од 1 ха до 3 ха…………………….......................................... 0,6 
- преко 3 ха ………………………............................................. 0,5 

 
Висинска регулација: 
- максимална спратност објеката ........……………........................ П+1 
- максимална висина објекта ………………………..................... 15,0 м 
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-изузетно максимална висина објекта   може бити већа од 15 м 
искључиво у случају да је условљена технолошким процесом 

- спратност помоћних објеката …………………….......................................        П        
- максимална висина помоћног објеката .…………....................................        5,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- минимално растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле ………………………...................................       15,0 м 

- минимално  растојање објекта од бочних граница 
        парцеле ………………………………….………… …....................................           5,0 м 

- минимално растојање објекта од бочних  
        суседних објеката ……………………………………...................................         10,0 м 

- минимално растојање два објекта  
        на парцели ……..………………………………….......................................             8,0 м                           

- минимално растојање објекта од задње 
границе парцеле …………………………………..........................................................            15,0 м                           

  
-     минимални проценат зелене површине  

на парцели …………………………………………….......................................         20%  
- минимална ширина заштитног зеленог  

 појаса према приступној саобраћајници …………....................................  10,0 м 
     

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања  
 
 
А.1.3. Урбанистички параметри за изградњу објеката занатске производње и 
мануфактурне производње у стамбеном ткиву 
 
Намена: 

- занатска производња која је компатибилна са становањем 
- мануфактурна производња која је компатибилна са становањем 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле ………..………….......................................................500 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..…......................................................  5 м 

 
Индекс изграђености "И" 

- максимални индекс изграђености "И" на парцели површине: 
- до 600 м2 …………………………..........................................................................................0,8 
- преко 600 м2.........................................................................................................................0,6 

 
Зелене површине 

 минимални проценат зелене површине на парцели  до 500 м2……………………….......30%  
 минимални проценат зелене површине  на парцели  преко 500 м2………………...........35%  

 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ..........................................................................................П+2 
- максимална висина објекта ………………........................................................................12,0 м 
- спратност помоћних објеката ……………………...................................................................П        

- максимална висина помоћног објеката .……….................................................................5,0 м 
 
Хоризонтална регулација: 

- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле....5,0 м 
- минимално  растојање објекта од бочних граница парцеле …………………………..… 3,0 м 
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката ………………………..........6,0 м 
- минимално растојање два објекта на парцели.……..…………………………………........5,0 м                           
- минимално растојње објекта од задње границе парцеле ………………………….........10,0 м                           

    
  -  за изграђене објекте важе постојећа растојања    
 
 
А.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката на 
парцелама са терцијалним делатностима 

 
А.2.1. Урбанистички параметри за изградњу објеката на 
парцелама са терцијалним делатностима у централној зони града 
(односи се на :зону центра града и зону насељског општег центра) 

 
Намена: 

- трговинско – пословно - услужне- делатности: 
- трговина: 

 робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега- 
   маркети, супер-маркети, 

- пословне делатности: 
 банке, административни центри локалне управе, 
пословни објекти државних органа, пословни 
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, 
пословни објекти за рентирање 

- услужне делатности 
 ресторани , кафићи и други угоститељски објект 

- туристичке делатности 
 смештајни капацитети компатибилни са пословним делатностима 
као претежном наменом (хотели,луксузни пансиони,апартмани,еко,етно 
туризам, "aqua park" село),здравствени туризам(мале клинике и 
болнице,центар за рехабилитацију, spa и wellnes центри) 

Парцела: 
- минимална површина парцеле ………..…………..................................................... 300 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..….................................................    12 м 

 
Индекс изграђености "И" 

- максимални индекс изграђености "И" 
- на парцели површине: 
- до 300 м2 …………………………….................................................................................    2,0 
- преко 300 м2 …………………….....................................................................................      1,8 
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Висинска регулација: 
- максимална спратност објеката ........……….......…............................................ П+3+Пк 
- максимална висина објекта ………………………..................................................... 18 м 

 
- спратност помоћних објеката ……………………..........................................      П        
- максимална висина помоћног објеката .………….................................      5,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- минимално растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле ………………..….............................. 0 м до   5,0 м 

- минимално  растојање објекта од бочних граница 
        парцеле ………....................................................................................0 м до    4,0 м 

- минимално растојање објекта од бочних  
        суседних објеката ………...................................................................4,0 до    8,0 м 

- минимално растојање два објекта  
        на парцели ……..………………………………….................................              8,0 м                           

- минимално растојање објекта од задње 
        границе парцеле ………………………………….................................             6,0 м                           

 
-     минимални проценат зелене површине  
      на парцели ……………………………………………........................................           20%    
  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     

 
 
A.2.2. Урбанистички параметри за изградњу објеката на 
парцелама са терцијалним делатностима ван центра 
 
Намена: 

- трговинско – пословно - услужне- делатности: 
- трговина: 

 робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега- 
маркети, супер-маркети,  

-  пословне  делатности: 
 банке, административни центри локалне управе, 

пословни објекти државних органа, пословни  
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, 
пословни објекти за рентирање 

- услужне делатности 
      ресторани , кафићи и други угоститељски објекти 

 
- туристичке делатности 

 смештајни капацитети компатибилни са пословним делатностима 
као претежном наменом (хотели,луксузни пансиони,апартмани,еко,етно 
туризам, "aqua park" село),здравствени туризам(мале клинике и 
болнице,центар за рехабилитацију, spa и wellnes центри) 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле ………..…………................................................400 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..…...............................................15 м  

 
 

Индекс изграђености "И" 
- максимални индекс изграђености "И" на парцели површине: 
- до 600 м2 ……………………………....................................................................................1,5 
- преко 600 м2 …………………….........................................................................................1,2 

Зелене површине 
- минимални проценат зелених површина на парцели ………………………………...........30% 
 
Висинска регулација: 
- максимална спратност објеката ........………….................................................................П+2+Пк 
- максимална висина објеката……………………..................................................................13,0 м 
- спратност помоћних објеката …………………….......................................................................П 
- максимална висина помоћног објекта .…………................................................................5,0 м 
 
Хоризонтална регулација: 
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле..0 м 
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле ...........................................2,5 м 
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката …………………………….4,0 м 
- минимално растојање два објекта на парцели ……..…………………………………........5,0 м 
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………..................................6,0 м 
- за изграђене објекте важе постојећа растојања. 
 

 
А.2.3 Урбанистички параметри за изградњу објеката на 
парцелама са терцијалним делатностима у зонама приградског становања 
 
Намена: 

- трговинско – пословно - услужне- делатности: 
- трговина: 

 робне куће, тржни ценри, занатски центри, мега- 
маркети, супер-маркети, 

- пословне делатности: 
 банке, административни центри локалне управе, 
пословни објекти државних органа, пословни 
објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, 
пословни објекти за рентирање 

- услужне делатности 
 ресторани , кафићи и други угоститељски објекти 
 смештајни капацитети компатибилни са пословним делатностима 
као претежном наменом (луксузни пансиони,апартмани,еко,етно туризам, 

           "aqua park" село),здравствени туризам(мале клинике и 
 болнице,центар за рехабилитацију, spa и wellnes центри) 
 објекти културе и едукације: центри природе 

 
Парцела: 
- минимална површина парцеле ………..…………............................................................600 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..…...........................................................20 м 
 
Индекс изграђености "И" 
- максимални индекс изграђености "И" на парцели површине: 
- до 800 м2 ……………………………............................................................................................0,8 
- преко 800 м2 ……………………....................................................................................................0,6 
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Зелене површине 
- минимални проценат зелене површине на парцели ……………………………….............40% 
 
Висинска регулација: 
- максимална спратност објекта ........………….............................................................     П+1+Пк 
- максимална висина објекта ……………………...................................................................12,0 м 
- спратност помоћних објеката …………………….....................................................................П 
- максимална висина помоћног објекта .…………..............................................................5,0 м 
 
Хоризонтална регулација: 
- минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле...0 м 
- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле ............................................2,5 м 
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката …………………………......4,0 м 
- минимално растојање два објекта на парцели ……..…………………………………..........5,0 м 
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………....................................6,0 м 
- за изграђене објекте важе постојећа растојања.  
 
Б. Становање 
 
Б.1. Урбанистички параметри за целине и парцеле намењене становању 
 
Ову групу чине следећи типови становања: 

- породично становање 
- вишепородично становање 
- мешовити блок (становање,услуге ,кoмерцијалне делатности) 

 
 
Б.1.1. Урбанистички параметри за целине и парцеле са 
породичним становањем, заступљено у следећим зонама: 
I - ЦЕНТАР, II.1, II.2 - ЦАРИНА, III - ЧАИР, IV - ПАЛИЛУЛА, V – ЛЕПТЕРИЈА, VI – 
ПРЕВАЛАЦ, VIII – СРЕДЊЕ БРДО, IX.1 – ДЕБЕЛИ ЛУГ, IX.2 – ДЕБЕЛИ ЛУГ, X – 
КРШИНА, XI – ПОДИНА, XII - МЕДНИК 
 
Парцела 
- минимална површина парцеле 
- за слободно стојеће објекте… …..................................................................................... 300 м2 
- за двојне објекте ……………………….. ..............................................................................350 м2 

- минимална ширина парцеле             
- за слободно стојеће објекте…………..............................         12 м 
- за двојне објекте ………………………...........................             24 м 

 
Индекс изграђености "И" 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцели ……………………………..……………….........................    0,4 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцелама са комерцијалним функцијама ……........................ 0,6 

- однос становање : функције ……..…… ……... .........................50%:50% 
- минимални проценат зелене површине 

на парцели ………………………………………………......................... 30% 
 за изграђене објекте у зонама становања у дозвољени индекс изграђености спада и 

постојећи тавански простор у постојећем габариту и волумену 

 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ........………................................... П+1+Пк 
- максимална висина објеката 

- до коте слемена …………………………...............................              12,0 м 
- до коте ……………………………………..............................                  8,5 м 

- спратност помоћног објекта ……………………….................................     П 
- максимална висина помоћног објекта 

- до коте слемена ………………………….............................................. 5,0 м 
- до коте венца.…………………………… ...............................................4,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле  

-   0,0 м (за објекте са комерцијалним функцијама) 
-   5,0 м 

         - 10,0 м (изузетно) 
  -  за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија     
 

- растојање објекта од бочних граница парцеле 
- слободностојећи објекти …………..................................1,5 м до 2,5 м 
- двојни објекти ………………………......................              4,0 м 
- у прекинутом низу ………………....................................   1,5 м до 4,0 м 

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 
- растојање објекта од бочних суседних објеката 

- слободностојећи објекти …………….................................            4,0 м 
- двојни објекти ………………………....................................              5,0 м 

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 
- минимално растојање два објекта  
       на парцели ……..…………………………………........................                4,0 м                           
 
- минимално растојање објекта од задње 
       границе парцеле …………………………………......................               10,0 м                           
 
- минимално растојање објекта од наспрамног  
       објекта ……………………………….........................  1 х, а не мање  од 10,0 м 

                                    -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
Б.1.2. Урбанистички параметри за целине и парцеле са 
вишепородичним становањем, заступљено у следећој зони: II.1 - ЦАРИНА 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле  
- за слободно стојеће објекте………….... ................................... 600 м2 
- за објекте у низу ……………………….......................................    400 м2 
- за објекте у полуотвореном блоку…... ..................................1.000 м2 
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Индекс изграђености "И": 
-     максимални индекс изграђености "И" 

на парцели ……………………………..………………..............................          1,6 
- максимални индекс изграђености "И" 

на парцелама са комерцијалним функцијама …….............................       1,7 
-     однос становање : функције ……..…………….............................од 90% : 10%       

                                                                                                ...........................до 10% : 90% 
-     минимални проценат зелене површине  
      на парцели ……………………………………………...........................             20%  

 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ......…………............................     По+П+2+Пк 
- максимална висина објеката 

- до коте слемена ………………………….............................     13,0 м 
- спратност помоћног објекта ……………………….............................              П        
- максимална висина помоћног објеката 

- до коте слемена ………………………….............................       5,0 м 
- до коте венца.…………………………….............................        4,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле  

-   0,0 м до  5,0 м (изузетно до 10,0 м) 
  -  за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија     

 
- растојање објекта од бочних граница парцеле 

- за слободно стојеће објекте…1/2 х  вишег објекта 
- за објекте у низу ………………………............................          2,5 м 
- за објекте у полуотвореном блоку…...........................         4,0 м 

 
 -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     

 
- растојање објекта од бочних суседних објеката 

- слободностојећи објекти …….....................   1/2 х вишег објекта 
- двојни објекти ………………………............................               5,0 м 

    -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 

- минимално растојање два објекта  
       на парцели ……..…………………………………...........................                  6,0 м                           

 
- минимално растојање објекта од задње 

       границе парцеле …………………………………........................                .10,0 м                           
. 

- минимално растојање објекта од наспрамног  
       објекта ………………………………..........................    ..  1 х, а не мање од 10,0 м 

 
 
 
 
 
 

Б.1.3. Урбанистички параметри за целине и парцеле – МЕШОВИТИ БЛОК у централној 
зони: I - ЦЕНТАР , III - ЧАИР, IV – ПАЛИЛУЛА, XI – ПОДИНА 
 
Парцела: 

- минимална површина парцеле  
- за слободно стојеће објекте…………...............................         400 м2 
- за двојне објекте ………………………..............................            600 м2 
- за објекте у низу ………………………................................          300 м2 

 
- минимална ширина парцеле  

- за слободно стојеће објекте…………..............................             12 м 
- за двојне објекте ………………………...........................                 20 м 
- за објекте у низу ………………………............................                  6 м 

 
Индекс изграђености "И": 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцели ……………………………..………………...........................                   1,2 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцелама са комерцијалним функцијама ……...........................               1,4 

-     однос становање : функције ……..……………............................        од 90% : 10%       
                             .......................... до 10% : 90% 

-     минимални проценат зелене површине  
      на парцели ……………………………………………...........................                     20%  

 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ......………………….............................По+П+2+Пк 
- максимална висина објеката 

- до коте слемена ………………………….................................        13,0 м 
- спратност помоћног објекта ………………………...................................                П        
- максимална висина помоћног објеката 

- до коте слемена …………………………..................................         5,0 м 
- до коте венца.……………………………..................................          4,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле  

-   0,0 м до  5,0 м (изузетно до 10,0 м) 
   -  за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија     
 

- растојање објекта од бочних граница парцеле 
- слободностојећи објекти …………..................................  1,5 м до 2,5 м 
- двојни објекти ………………………....................................                4,0 м 
- у прекинутом низу ………………….................................... 1,5 м до 4,0 м 

   -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 

- растојање објекта од бочних суседних објеката 
- слободностојећи објекти ……………..................................              4,0 м 
- двојни објекти ………………………....................................                 5,0 м 
- у прекинутом низу …………………....................................                 4,0 м 

   -  за изграђене објекте важи постојећа растојања    
  

118



 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА  

 

 

- минимално растојање два објекта  
       на парцели ……..…………………………………........................                 4,0 м                           

- минимално растојање објекта од задње 
       границе парцеле …………………………………......................                  6,0 м                           

- минимално растојање објекта од наспрамног  
       објекта ……………………………….....................  ..  1 х, а не мање од 10,0 м 

 
Б.2. Урбанистички параметри за целине и парцеле намењене посебним облицима 
становања 
 
Ову групу чине следећи типови становања: 

- породично становање у 
- приградским зонама 
- становање у викенд зонама 

 
Б.2.1. Урбанистички параметри за целине и парцеле са 
породичним становањем у приградским зонама становања, заступљено у следећим 
зонама: II.1, II.2 – ЦАРИНА, VII – СРЕДЊЕ БРДО, IX.1 и IX.2 – ДЕБЕЛИ ЛУГ, X – 
КРШИНА, XII - МЕДНИК 
 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле ………..…………...................     1.500 м2 
- минимална ширина парцеле ………………………….............          15  м  

 
 
Индекс изграђености "И" 

- максимални индекс изграђености "И" 
       за ниво блока или целине …………..………………..............           0,15 
- максимални индекс изграђености "И" 

на парцели ……………………………..…………….................             0,20 
- максимални индекс изграђености "И" 

на парцелама са делатностима у функцији  
пољопривреде ………………………………… …….................           0,20 

 -     однос становање : функције ……..……………................  20%:80% 
 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ........………….................  По+П+2+Пк 
- максимална висина објеката 

- до коте слемена ………………………….............         13,0 м 
- до коте венца…………………………….............             8,5 м 

- спратност помоћног објекта ……………………….............                  П        
- максимална висина помоћног објекта 

- до коте слемена ………………………….............          5,0 м 
- до коте венца.…………………………….............           4,0 м 
 

Хоризонтална регулација: 
- минимално растојање грађевинске линије објекта од 

регулационе линије парцеле ……………………….                      5,0 м 
 

- минимално  растојање објекта од бочних граница 

                        парцеле ………………………………….………… ….....................................            3,0 м 
- минимално растојање објекта од бочних  
      суседних објеката ……………………………………....................................            8,0 м 
- минимално растојање два објекта  
      на парцели ……..…………………………………......................................                4,0 м                           
- минимално растојање објекта од задње 
      границе парцеле …………………………………....................................               10,0 м                           
- минимално растојање објекта од наспрамног  
      објекта ………………………………….................................... 1 х, а не мање  од 10,0 м 
 
-  за изграђене објекте важи постојећа растојања     

 
 
Б.2.2. Урбанистички параметри за целине и парцеле са 
породичним становањем у викенд зонама, заступљено у следећим зонама: 
VIII – СРЕДЊЕ БРДО , II.2 - ЦАРИНА 
 
Парцела: 
 
- минимална површина парцеле ………..…………................................................................ 400 м2 
- минимална ширина парцеле ………………………….............................................................. 15 м 
 
Индекс изграђености "И" 
 
- максимални индекс изграђености "И" 
на парцели ……………………………..……………......................................................................... 0,3 
- минимални проценат зелене површине 
на парцели ………………………………………………................................................................. 40% 
 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ........…………................................   По+П+1+Пк 
- максимална висина објеката 

- до коте слемена ………………………...............................…       12,0 м 
- до коте венца ……………………………................................         8,5 м 

- спратност помоћног објекта ……………………….................................              П        
- максимална висина помоћног објекта 

- до коте слемена ………………………….................................        5,0 м 
- до коте венца.…………………………….................................         4,0 м 

Хоризонтална регулација: 
- растојање грађевинске линије објекта од 

регулационе линије парцеле -   5,0 м 
  

  -  за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија     
 
- растојање објекта од бочних граница 
      парцеле ………………………………….…………...........................      1,5 м до 2,5 м 
 
  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
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- растојање објекта од бочних суседних објеката 
- слободностојећи објекти …………….......                4,0 м 
- двојни објекти …......................................                   5,0 м 
- у прекинутом низу …………………........                    4,0 м 

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 

- минимално растојање два објекта  
      на парцели ……..…………………………………........                      4,0 м                           
 
- минимално растојање објекта од задње 
      границе парцеле …………………………………......                      10,0 м                           
 
- минимално растојање објекта од наспрамног  
      објекта ………………………………….. ........... 1 х, а не мање од 10,0 м 

 
Б.3. Урбанистички параметри за целине и парцеле са 
становањем у функцији туризма 
 
Ову групу чине следећи видови становања: 
 
- ХОТЕЛИ /туристичко-хотелски комплекс, градски хотел/ 
- ЕКСКЛУЗИВНО / ЕЛИТНО СТАНОВАЊЕ /урбане виле, пансиони/ 
- ПОРОДИЧНИ ПАНСИОНИ / кућни туризам / 
 
Б.3.1. Урбанистички параметри за целине и парцеле са хотелима, 
ексклузивним становањем, елитним становањем, породичним пансионима : I - 
ЦЕНТАР , II.1 и II.2 - ЦАРИНА , III - ЧАИР, VI – ПРЕВАЛАЦ, VIII – СРЕДЊЕ БРДО, VII – 
ПОДГРАЂЕ, X – КРШИНА 
 
Парцела: 

- минимална површина парцеле  
- за слободно стојеће објекте…………..................500 м2 
- за двојне објекте ………………………................   400 м2 
- за објекте у низу ………………………................   250 м2 
 

- минимална ширина парцеле  
- за слободно стојеће објекте…………...............     12 м 
- за двојне објекте ……………………….............        20 м 
- за објекте у низу ………………………..............         6 м 

 
Индекс изграђености "И": 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцели ……………………………..………………....                1,0 

- максимални индекс изграђености "И" 
на парцелама са комерцијалним функцијама ……....            1,2 

-     однос становање : функције ……..……………......   од 90% : 10%       
                                                                                              до 10% : 90% 
-     минимални проценат зелене површине  
      на парцели ……………………………………………                 30%  

Висинска регулација: 
- максимална спратност објеката ......…………….................................     По+П+2+Пк 

- максимална висина објеката 
- до коте слемена …………………………...................................        13,0 м 

- спратност помоћног објекта ………………………...................................                 П        
- максимална висина помоћног објекта 

- до коте слемена …………………………...................................          5,0 м 
- до коте венца.……………………………....................................          4,0 м 

 
Хоризонтална регулација: 

- растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле  

-   5,0 м до 10,0 м 
-  за изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија     

 
- растојање објекта од бочних граница парцеле 

- слободностојећи објекти …………................................   1,5 м до 2,5 м 
- двојни објекти ………………………...................................                4,0 м 

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 

- растојање објекта од бочних суседних објеката 
- слободностојећи објекти ……………................................              4,0 м 
- двојни објекти ………………………...................................                5,0 м 

  -  за изграђене објекте важи постојећа растојања     
 

- минимално растојање два објекта  
       на парцели ……..…………………………………..................................                 4,0 м                           

 
- минимално растојање објекта од задње 

       границе парцеле …………………………………..................................                 6,0 м                           
 

- минимално растојање објекта од наспрамног  
       објекта ………………………… …     ....................................  1 х, а не мање  од 10,0 м 

 
 
Урбанистички параметри за изградњу објеката намењених руралном становању 
(допунска и пратећа намена на графичким прилозима) 
 
Намена: 

- прерада пољопривредних производа 
- производња хране 
- складиштење пољопривредних производа 
- складиштење воћа 
- производња и складиштење сточне хране 

 
Парцела: 

- минимална површина парцеле ………..………….... ..................................................2.000 м2 
- минимална ширина парцеле ……………………..…........................................................ 15 м 

 
 
 
 
 

120



 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА  

 

 

Индекс изграђености "И" 
- максимални индекс изграђености "И" 

на парцели површине: 
- до 0,5 ха ……………………………................................................ 0,3 
- од 0,5 до 1 ха ............................................................................... 0,2 

 
Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ........…………… ............................. П+ Пк 
- спратност помоћних објеката ……………………....................................  П 

 
Хоризонтална регулација: 

- минимално растојање грађевинске линије објекта од 
регулационе линије парцеле ………………………........................... 15,0 м 

- минимално растојање објекта од бочне границе 
парцеле ………………………………….………… …  ............................5,0 м 

- минимално растојање објекта од бочних 
суседних објеката ……………………………………........................... 10,0 м 

- минимално растојање два објекта 
на парцели ……..………………………………….............................       8,0 м 

- минимално растојање објекта од задње 
границе парцеле …………………………………............................     12,0 м 

- минимални проценат зелене површине 
на парцели ……………………………………………..........................     20% 

- минимална ширина заштитног зеленог 
појаса према приступној саобраћајници ………….......................... 10,0 м 

- за изграђене објекте важи постојећа растојања 
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6. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 
6.1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 Утврђивање услова за очување вредности природних ресурса и добара, предела, 
биолошке разноврсности, аутохтоних екосистема и рационалног коришћења постојећих 
природних ресурса представља полазну основу за остваривање циљева одрживог развоја 
подручја Сокобање. Коришћење природних и створених вредности у захвату Плана и подручју 
од битног утицаја на анализирано подручје, мора бити засновано на принципима 
економичности и разумности тј. економске одрживости и еколошке прихватљивости. Усклађен 
систем економских, друштвених и техничко-технолошких активности у оквиру укупног развоја, 
где се на принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности и 
ресурси овог подручја, има за циљ да се сачува и унапреди квалитет животне средине и укупан 
еколошки потенцијал подручја. 

 План заштите и унапређења животне средине за подручје Плана,  заснован је на 
одрживом коришћењу природних ресурса и потенцијала, еколошки прихватљивом управљању 
природним вредностима, превенцији и контроли потенцијалних облика и извора загађивања и 
нарушавања животне средине и мерама заштите простора и животне средине. 

 Одрживо и еколошки прихватљиво управљање природним вредностима (ваздух, вода, 
земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и управљање заштитом животне средине 
планирано је да се  оствари: 

 Усвајањем одлука којима ће бити обезбеђена уравнотеженост економског развоја и 
очувања квалитета животне средине Сокобање, применом мера превенције, 
ревитализације, сталне контроле, унапређивање стања,  заштите и мониторинга  
животне средине; 

 Планирањем одрживог коришћења природних ресурса и створених  вредности;  
 Планирањем и спровођењем ревитализације деградираних и угрожених зона и 

локација 
 заштита и унапређење природних добара; 
 Усвајањем Плана управљања отпадом (укључивање у регионални систем безбедног 

депоновања отпада на припадајућој регионалној депонији, разврставање, смањење, 
рециклажа и поновно коришћење отпада); 

 Установљавањем и успостављањем индикатора и информационог система о стању 
животне средине. 

 
 Концепт заштите и унапређења животне средине заснован је на:  

     анализи просторног обухвата са оценом и валоризацијом постојећег стања, 
потенцијала и ограничења, 

     процени еколошко-просторних услова за одрживи развој, 
     дефинисању најбоље понуђеног, еколошко-економски прихватљивог и одрживог 

варијантог решења за развој Сокобање; 

План заштите простора и животне средине садржи: 

 еколошку матрицу за уређење насеља и квалитетну животну средину, 

 услове и мере за панирани одрживи урбани развој Сокобање као бањског насеља (са 
контролисаним утицајем на природну и животну средину, локалну специфичност и 

стварање амбијента високих естетских, урбаних и еколошких вредности), 

 предлог за избор еколошки прихватљивих и специфичних програма пословања, зона 
становања, јавних и других функција и садржаја усклађених капацитета, 

 услове и мере за очување амбијента, пејзажа и услове за рационално коришћење 
природних ресурса, 

 ограничавање зона за привређивање са потенцијално негативним утицајима на 
природне вредности и животну средину, 

 избор делатности прихватљивих и одрживих капацитета, у складу са планираним 
развојем Сокобање и условима ограничења због потенцијалних утицаја на зоне 
окружења са осетљивим еколошким капацитетом, (привређивање које капацитетом и 
избором делатности неће угрожавати животну средину, а пре свега квалитет ваздуха, 
квалитет површинских и подземних вода, водни режим, предеоно-пејзажне вредности 
и заштићена подручја), 

 предлог оптималне саобрађајне доступности, инфраструктурне и комуналне 
опремљености, 

 мере и услове за очување природних карактеристика и вредности  у циљу 
хармонизације односа у простору, 

 очување и унапређење постојећих шумских површина и пејзажно уређење 
деградираних терена у циљу очувања еколошке равнотеже и предеоно-пејзажних 
вредности подручја, 

 очување квалитета површинских и подземних вода и водног режима на анализираном 
подручју у склопу интегралног система заштите водних ресурса, 

 мере и услове за избегавање конфликтности у намени простора и спречавање 
негативних еколошких утицаја у широј просторној целини, 

 пејзажно уређење и повезивање са непосредним окружењем, 

 мере заштите природе, аутохтоних екосистема и укупног диверзитета подручја, 

 услове за коришћење природних ресурса сагласно еколошком капацитету простора, 

 услове и мере заштите надлежних органа и институција, као и обавезујуће услове и 
мере заштите из планске документације, 

 мере и услове за обезбеђивање и достизање потребне репрезентативности за 
планиране програме, 

 план управљања отпадом у складу са усвојеним принципом регионализације, 
(селекција, одлагање комуналног отпада, трансфер станица) и укључивање на 
регионалну депонију; 

 план са мерама и условима за управљање отпадним водама (фекалним, 
технолошким, атмосферским), 

 мере и услове за санацију нехигијенских објеката и изградњу нових, квалитетних 
структура високих еколошких вредности; 
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6.1.1. УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА 
 Заштита животне средине са аспекта планирања и уређења простора у границама Плана 
спроводиће се: 

 применом мера заштите проистеклих из еколошке валоризације простора,  
 спровођењем смерница и мера Стратешке процене утицаја на животну средину, 
 конкретизацијом, до нивоа локације према условима Процене утицаја на животну         

средину 

 Еколошка валоризација простора у границама Плана, дата је на основу релевантних 
података о простору, могућих ограничења, компаративних предности, евидентираних извора 
загађивања, потенцијално угрожених и повредивих медијума животне средине, локација, 
објеката и зона (еколошко–просторне основе) и процењеног капацитета животне средине.  
 Еколошка матрица подручја Плана представља резултат вредновања природних 
карактеристика и ограничења, створених услова и вредности, евидентираних извора 
загађивања животне средине, потенцијално повредивих локација и зона, природних и културних 
добара и природних вредности животне средине и процењеног капацитета животне средине. 
Предложени концепт обезбеђује: 

 успостављање превентивне заштите простора и животне средине као услов за одрживи 
урбани развој Сокобање; 

 заштиту од потенцијалне деградације простора (предеоно-пејзажних вредности, 
површинских и подземних вода, ваздуха) интегративним мерама заштите;  

 рационално коришћење необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса;  

 коришћење природног и културног богатства и природних вредности подручја и 
непосредног окружења (доступност, репрезентативност) као компаративних предности за 
одрживи развој подручја; 

 
 Еколошке зоне су вредноване према критеријумима Стратешке процене утицаја и 
валоризације простора, на основу чега су предложене  еколошке зоне чије се границе поклапају 
са предложеним реонима.  

 Еколошка зона 1 „Центар“ - обухвата простор реона 1 и представља зону интензивног 
уређивања, опремања, коришћења и заштите простора. Дозвољена је изградња и 
реконструкција објеката у функцији туризма уз поштовање мера заштите животне средине. При 
уређивању простора предметне еколошке зоне обавезна је валоризација постојећег зеленила. 
Сва вредна стабла морају бити вреднована при пејзажном обликовању простора. Услови за 
реализацију могућих садржаја и мере заштите животне средине обухватају:  

 уређење и унапређење заштићених природних добара (Велика и Мала  Рапаљка) 
који се налазе на Моравици 

  коришћење простора у складу са еколошким потенцијалом, 

 претходно испитивање терена за потребе изградње објеката, пратећих садржаја и 
инфраструктуре, 

 функционално и пејзажно повезивање са еколошком зонама 2, 5, 6 , 7, 

 заштита форланда Моравице од свих видова и облика деградације,  

 обавезно оживљавање пејзажа преко интеграције приобаља реализацијом еколошки 
прихватљивих функција и садржаја,  

 очување еколошке стабилности, 

 заштита пејзажних   вредности, 

 процена могућих утицаја на капацитет и квалитет животне средине при реализацији 
планираних пројеката, 

 дозвољене су интервенције које обезбеђују преобликовање високог зеленила,  

 партерно уређење просторе око постојећих и планираних објеката, сагласно 
локацијским и зонским условима, 

 у обликовању пејзажа може се користити вода као елеменат уређења; 

„Еколошка зона 2“ - обухвата простор реона 2, то је зона за реализацију објеката и 
садржаја уз поштовање општих и посебних мера заштите животне средине: 

 наменско коришћење простора у складу са еколошким потенцијалом, 

 изградња планираних објеката према прописаним правилима грађења и уређења, 

 приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и објектима комуналне 
инфраструктуре до захтеваног нивоа, 

 обавезно партерно уређење и озелењавање слободних површина и подизање 
дрворедног зеленила, 

 обавезна процена утицаја за Пројекте потенцијалне изворе угрожавања квалитета 
животне средине и потенцијалне узроке стварања и изазивања  конфликата у 
простору; 

 

Еколошка зона 3 „Градашница“ - се границама поклапа са реоном 3 и веома  је 
значајна са еколошког аспекта јер представља интегративни фактор и могућност повезивања са 
осталим функцијама и садржајима залеђа насеља као узајамно условљеног, директно и 
индиректно повезаног простора. Приобаље реке Градашнице представља зону уређивања у 
функцији заштите и заштите форланда и подизања пејзажних вредности, као и  зону пасивне и 
активне рекреације. Због изразите осетљивости зоне обавезне су мере превенције, забране, 
уређивања, заштите, контроле, унапређивања и мониторинга. Услови и мере заштите животне 
средине и одрживог коришћења су: 

 обавезна заштита форланда реке Градашнице,  

 реализација рекреативних стаза и пунктова са пратећим комплементарним 
садржајима,  

 озелењавање и пејзажно уређење зоне са претежним коришћењем аутохтоних врста 
за озелењавање, 

 партерно уређивање са пратећим мобилијаром уз коришћење природних материјала 
уз максималну  супституцију истих. 

Еколошка зона 4 - се границама поклапа са реоном 4 и представља зону са 
дозвољеним објектима и површинама за производне делатности, спортско-рекреативне 
активности и  туристичке садржаје, са посебним условима коришћења и уређења простора: 
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 изградња планираних објеката према прописаним правилима грађења и уређења, 

 приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и објектима комуналне 
инфраструктуре до захтеваног нивоа, 

 сви објекти генератори комуалних отпадних вода морају реализовати интерну 
канализациону мрежу и прикључити се на насељски канализациони систем и 
постројење за пречишћавање отпадних вода, 

 до реализације насељског система, обавезна је изградња водонепропусних септичких 
јама као прелазних решења, чије чишћење мора бити поверено надлежном 
комуналном предузећу,  

 препорука је, као могућност и добро понуђено решење, реализација појединачних 
система за третман отпадних вода, 

 обавезно партерно уређење и озелењавање слободних површина и подизање 
дрворедног зеленила, 

 заштита тока и приобаља реке Моравице од свих видова и облика деградације,  

 обавезно оживљавање пејзажа преко интеграције приобаља реализацијом функција 
и садржаја,  

 очување еколошке стабилности и заштита пејзажних  вредности, 

 заштитне зоне и појасеве, према зонама суседних намена, пејзажно обликовати и 
уредити као вишефункционалне, од претежно аутохтоних врста, 

 обавезна процена утицаја за пројекте потенцијалних извора угрожавања квалитета 
животне средине и потенцијалне узроке стварања и изазивања  конфликата у 
простору; 

 Еколошка зона 5 „Ртањ“ - се границама поклапа са реоном 5 и представља зону 
интензивног уређивања. Услови и мере за уређење простора у овој еколошкој зони морају бити 
интегрални део плана намене простора: 

 изградња планираних објеката према прописаним правилима грађења и уређења, 
 приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и објектима комуналне 

инфраструктуре до захтеваног нивоа, 
 заштита тока и приобаља реке Моравице од свих видова и облика деградације,  
 обавезно оживљавање пејзажа преко интеграције приобаља реализацијом еколошки 

прихватљивих функција и садржаја,  
 обавезно партерно уређење и озелењавање слободних површина и подизање 

дрворедног зеленила, 
 обавезна процена утицаја на животну средину за постојеће и планиране пројекте 

потенцијалних извора загађивања и могућих конфликата у простору, 
 реализација планираних намена уз обавезну имплементацију мера превенције, 

спречавања деградације, отклањања узрока потенцијално штетних утицаја на извору 
настанка,  мера заштите и мониторинга животне средине и управљања ризиком у 
животној средини; 

Подручје Ртња се налази у поступку заштите као природно добро.  
 
 
 

 Еколошка зона 6 „Сокоград“- обухвата простор реона 6. Значајна је са еколошког 
аспекта јер представља интегративни фактор и могућност повезивања са зонама заштите 
непокретног културног добра „Сокоград“ и осталим функцијама и садржајима залеђа као 
узајамно условљеног, директно и индиректно повезаног простора, представља зону изразитих 
еколошких потенцијала али и ограничења. Услови и мере за уређење простора у овој еколошкој 
зони су интегрални део плана намене простора: 

 изградња планираних објеката према прописаним правилима грађења и уређења, 
сагласно условима надлежних Завода, 

 процена могућих утицаја на капацитет и квалитет животне средине при реализацији 
планираних пројеката, 

 дозвољене су интервенције које обезбеђују преобликовање високог зеленила, у 
складу са условима надлежних Завода у зонама заштите, 

 партерно уређење простора око постојећих и планираних објеката, сагласно 
локацијским и зонским условима и условима надлежних Завода у зонама заштите, 

 у обликовању пејзажа може се користити вода као елеменат уређења, 

 функционално и пејзажно повезивање са еколошким зонама 5, 7 и заштићеним 
подручјем, 

 заштита форланда Моравице од свих видова и облика деградације,  

 обавезно оживљавање пејзажа преко интеграције форланда Моравице реализацијом 
еколошки прихватљивих функција и садржаја,  

 обавезне су мере очувања еколошке стабилности и заштите пејзажних   вредности 
простора; 

 унапређење заштите за део који хвата заштићено природно добро Лептерија - 
Сокоград  

 

 Еколошка зона 7 „Озрен“- обухвата простор реона 7 и представља зону интензивног 
уређивања и повезивања. Услови и мере за уређење простора у овој еколошкој зони морају 
бити интегрални део плана намене простора: 

 

 функционално и пејзажно повезивање са еколошким зонама 2, 3, 6 и зоном Озрена, 

 обавезно партерно уређење и озелењавање слободних површина и подизање 
дрворедног зеленила, 

 обавезна процена утицаја на животну средину за постојеће и планиране пројекте 
потенцијалних извора загађивања и могућих конфликата у простору, 

 реализација планираних намена уз обавезну имплементацију мера превенције, 
спречавања деградације, отклањања узрока потенцијално штетних утицаја на извору 
настанка,  мера заштите и мониторинга животне средине и управљања ризиком у 
животној средини; 

 обавезне су мере очувања еколошке стабилности и заштите пејзажних   вредности 
простора; 

 

124



 
  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ  
 

 

Смернице за даљи одрживи развој: 

• развој Сокобање у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошке  целине, 
валоризованих еколошких зона и појединачних локација, 

• намена простора и услови коришћења природних ресурса и створених вредности, 
морају бити усаглашени са просторно-еколошким капацитетом, значајем подручја, 
компаративном предношћу и факторима ограничења,  

• планирани развој мора бити заснован на квалитативном унапређивању социо-
економског и тржишно-одрживог развоја што представља услов за унапређивање  
еколошких, туристичких, рекреативних и привредних вредности подручја,  

• развој планираних капацитета одржив је уз специјализацију засновану на обележјима 
и предностима Сокобање, непосредног и ширег значаја, 

• интеграција локалног становништва заснована на еколошко-економским принципима 
и параметрима, 

• развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите 
природних вредности и унапређења стања, 

• валоризација и планска подршка специфичним предностима просторне целине,  
• обавезне мере санације, ремедијације и ревитализације угрожених локација и зона 

директног и индиректног утицаја на подручје Сокобање; 
 
 

6.1.2. Заштита вода, површинских и подземних од загађивања:  
• обавезне мере заштите изворишта водоснабдевања "Врело", "Озрен", "Беле воде", 

"Царина" и "Лептерија",  
• обавезна контрола квалитета вода за пиће и квалитета вода водотокова на подручју 

од значаја за План, 
• забрањено је отпуштање отпадних вода у реку Моравицу, Градашницу и остале мале 

и повремене водотокове, приобаља и „подземље“,  
• за све генераторе технолошких вода обавезна је уградња уређаја (постројења) за 

предтретман (пречишћавања) отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијент (водоток или колектор),  

• за све генераторе потенцијално зауљених атмосферских вода са свих 
манипулативних и осталих површина, обавезан је предтретман преко сепаратора-
таложника  до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент, 

• при реализацији зона, локација и појединачних Пројеката, обавезна је 
процена/прорачун могућих и очекиваних количина и категорија отпадних вода, 
прописивање управљање отпадним водама,  

• обавезно је озелењавање свих еродибилних површина у зонама угрожених ерозијом, 
• при реализацији зона и појединачних локација обавезно је претходно 

инфраструктурно опремање (изградња канализационе мреже и прикључивање на 
колектор), 

• дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама (као прелазно решење до 
реализације канализационе мреже) за појединачне Пројекте и издвојене локације или 
увођење савремених уређаја и постројења различитих капацитета, за третман 
отпадних вода; 

•  дефинисање и овера подземних вода,  
• изрaда Елабората о зонама санитарне заштите посебно за пијаће  и посебно за   
     минералне воде; посебан нагласак  се ставља на воде  које  се  налазе  у  оквиру   
     парка Специјалне болнице које су најугроженије.  

 

6.1.3. Заштита ваздуха од загађивања спроводиће се као интегрални део стратегије и 
мониторске мреже контроле квалитета ваздуха на нивоу локалне Управе: 

• обавезна је процена еколошког капацитета зона и локација при реализацији 
појединачних пројеката са аспекта утицаја на квалитет ваздуха, 

• обавезна је процена утицаја пројеката (постојећих и планираних), потенцијалних 
извора аерозагађења, на стање и квалитет ваздуха (имисија, емисија), 

• избор најбоље понуђених решења загревања објеката и еколошки прихватљивих 
енергената за загревање објеката и комплекса, 

• подстицати коришћење обновљивих извора енергије при реализацији зона, пројеката - 
објеката већих капацитета,  

• мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) и формирање зона и 
појасева са приоритетном функцијом заштите, 

• мере забране отварања вегетацијског склопа и стварање „огољених“ и отворених 
површина као извора еолске прашине, 

• обавезене мере инсталирања и уградње уређаја за пречишћавање ваздуха 
(ефикасних филтерских система) за објекте (технологије) изворе аерозагађења, 

• мониторинг квалитета ваздуха утврђивањем просторне мониторске мреже 
(утврђивање мерних места за праћење стања аерозагађености специфичних и 
неспецифичних полутаната атмосфере), 

• укључивањем у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног мониторинга 
за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље; 

 

6.1.4. Заштита земљишта као необновновљивог (тешко обновљивог) природног ресурса 
спроводиће се мерама ограничења, забране и заштите: 

• дозвољена је изградња на грађевинском земљишту у границама грађевинског реона, 
сагласно прописаним правилима грађења и уређења,  

• обавезна је заштита земљишта од свих облика загађивања, 
• обавезна је заштита земљишта од ерозионих процеса забраном отварања 

вегетацијског склопа на теренима већих нагиба, 
• обавезна је ревитализација еродибилних терена, уз избор врста сагласно условима 

еколошко-биолошке подлоге,  
• забрањено је депоновања отпада и других материјала ван простора за то намењених 

и уређених површина, 
• обавезна је процена утицаја на животну средину за пројекте (објекте и садржаје) 

потенцијалне изворе загађивања и угрожавања квалитета земљишта, применом мера 
превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и деградације, као 
и мера мониторинга стања и квалитета земљишта;  

 

6.1.5. Заштита шума као комплекса са приоритетном функцијом заштите, естетских и 
предеоно-пејзажних вредности и зона могуће рекреације  спроводиће се: 

• валоризацијом постојећих шумских површина са аспекта вишенаменског 
функционалног коришћења и уређивања, 

• применом мера ревитализације, обнове и обавезне неге, 
• пејзажним уређењем комплекса у грађевинском реону и повезивањем са суседним 

зонама, 
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• подизањем степена шумовитости на захтевани оптимални ниво, 
• избор врста за пошумљавање заснован на еколошко-биолошкој основи; 

 

6.1.6. Заштита осетљивих екосистема и биодиверзитета  на подручју Плана обухвата: 

• мере заштите и очувања шумских станишта, малих шумских комплекса  у циљу 
очувања еколошке равнотеже,  

• заштита и унапређење посебних природних вредности, уз наменско-еколошки 
одрживо и прихватљиво коришћење, а у складу са еколошким потенцијалом и 
обезбеђеном стабилношћу екосистема, 

• обавезно је очување аутохтоности биљних и животињских врста, заједница, станишта 
и ареала на подручју Плана и непосредном окружењу, 

• заштита биодиверзитета и биолошких ресурса просторно-еколошке целине и 
валоризованих зона, 

• очување природне геометрије површина шумских екосистема без фрагментације 
аутохтоних комплекса у залеђу грађевинског реона, 

• у контактним зонама са залеђем и устаљеним путањама дивљих врста нису 
дозвољени садржаји који продукују буку и интензивну светлост; 

• заштита станишта и Еколошке мреже 
 

6.1.7. Заштита природних добара, заштита посебних природних вредности и одлика, 
спроводиће се кроз заштиту пејзажних и амбијенталних вредности и очување естетских 
вредности зона и просторно-еколошке целине:  

• мерама сталне контроле, одрживог коришћења и презентације, 
• мерама очувања карактера предела и пејзажа, очувања аутохтоности и  идентитета, 
• мерама и условима пејзажног уређења индивидуалних парцела усаглашеним са 

условима надлежног Завода, локационим условима и условима зоне којој припадају; 
• уређење и унапређење постојећих природних добара, јасно  издвајање  зона заштите и 

режима и мера који у њима важе 
• заштићена природна добра: 

- Бањица, купалишта 
- Лептерија 
- Сокоград 
- Големи камен 
- Озрен планина 
- Ртањ планина и др. 
- Велика  и  Мала  Рипаљка 

6.1.8. Заштита од прекомерне буке планирана је у валоризованим еколошким зонама и  
спроводиће се: 

• формирањем пејзажно уређеног, линеарног, заштитног зеленила 
(обостраног/једностраног) дуж саобраћајница, 

• избор зеленила прилагодити зонским и локацијским условима у складу са пејзажним и 
еколошко-биолошким захтевима, 

• обавезним озелењавањем паркинг-простора, 
• увођењем посебних саобраћајних режима у зонама, 
• реконструкцијом саобраћајница за очекивану саобраћајну оптерећеност; 

• обавезном проценом утицаја на животну средину за пројекте (објекте и садржаје) 
потенцијалне изворе буке, применом мера превенције, спречавања и отклањања 
могућих извора буке; 

6.1.9. Заштита од могућих акцидената и удесних ситуација представља обавезу 
управљања ризиком у животној средини: 

• планирање, организовање и предузимање превентивних мера и мера за спречавање 
могућих удеса управљање опасним материјама сагласно процени опасности од 
могућих удеса, 

• поступање са опасним материјама у употреби, транспорту, промету, складиштењу и 
одлагању, спроводити на начин да се не доведе у опасност живот и здравље 
становништва и животна средина, 

• за све активности, постројења и процесе у којим је присутна једна или више опасних 
материја, а које могу изазвати акцидент, обавезна је Процена опасности од удеса, план 
поступања у случају удесне (акцидентне) ситуације, заштите и управљање ризиком. 

 
 
 
6.1.10. Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења на подручју Плана представља 
интегрални  део Националног програма. Мере заштите спроводиће се: 

• сталном контролом и праћењем кретања радиоактивности у животној средини, 
• контролом размештаја и исправности опреме и могућих извора Rа-зрачења, 
• проценом утицаја на животну средину пројеката могућих и потенцијалних извора 

зрачења, 
• применом мера заштите и мониторинга животне средине у складу са важећом 

законском регулативом;. 
 
 

6.1.11. Управљање отпадом  
 Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада, сагласно 
смерницама и препорукама Националног Плана управљања отпадом, у циљу спречавања 
деградације животне средине и здравља становништва и свих корисника простора, пејзажних 
вредности, форланда реке Моравице и осталих водотокова, спречавање утицаја на 
микроклиматске и еколошке услове на подручју Плана и окружењу. 

 Основна концепција, принципи,  услови и план  управљања отпадом обухвата мере за: 

• реализацију концепта регионализације - укључивање на регионалну депонију преко 
трансфер станице, 

• сва решења до реализације основног концепта су прелазна и у функцији коначног 
решења, 

• превенција, унапређење и смањење настајања отпада на извору, 
• постепено увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада и увођење 

рециклаже, 
• побољшање организације сакупљања и транспорта, 
• етапно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене, 

специјализоване опреме за транспорт, 
• оптимизација учесталости сакупљања и транспортних рута, у зависности од густине 

становања, густине насељености, броја становника, туриста и осталих корисника 
простора,  
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 поуздано, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада; 

 Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у управљању 
отпадом од настанка до одлагања: 

 сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада, његово 
коначно безбедно одлагање на регионалној депонији, 

 санација, рекултивација и безбедно затварање свих локација неконтролисаног 
одлагања отпада, 

 усвајање опције регионализације као најбоље понуђеног решења и укључивање  у 
систем поузданог одлагања отпада на регионалној депонији (сагласно Плану 
управљања комуналним отпадом за Републику Србију); 

 Основни услов за организовано и контролисано сакупљање отпада је поверавање 
послова (надлежном комуналном предузећу и/или на други начин, у складу са важећом 
законском регулативом). 

 
Препоруке  за формирање простора за посуде за прикупљање отпада 
 
У  погледу побољшања хигијенских услова и заштите животне средине,  на основу густине 
становника, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда, потребно је 
обезбедити просторе за контејнере за комунални отпад. 
 
Прилазни путеви до места где се планира држање посуда за чување и сакупљање отпада треба 
да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења 
до 10 т, ширине до 2,5 м и дужине до 12 м.  
 
За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 м2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, 
са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 2 м од прилазног пута 
специјалног возила за одвоз смећа. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у 
погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и 
радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа. 
 
Инвеститори и власници објеката дужни су да обезбеде контејнере за одношење отпада и 
предају је надлежном предузећу на управљање.  
Места за контејнере морају бити лоцирана тако да буде омогућен несметан прилаз камионима 
за пражњење контејнера. Габарити камиона за пражњење контејнера су: дужина око 10 м, 
ширина око 2,55 м и висина око 3,9 м, а димензије простора који заузима контејнер износе 1x1,5 
м. Контејнери се распоређују тако да највише 15 станова користи један контејнер. Минимално 
растојање између два контејнерска места је 50 м. 
 
Места за контејнере су од тврде подлоге (бетон, асфалт…). Одвођење атмосферских отпадних 
вода решити тако да се отпадна вода са места за контејнере одлива у јавну канализациону 
мрежу. 
 
Посуде за сакупљање отпада (типизирани контејнери 1,1м³) могу се поставити и на јавним 
површинама намењеним пешачком саобраћају и паркирању моторних возила, уколико нема 
могућности да се поставе на друго место. 
Број посуда за комунални отпад 
 
Број типизираних контејнера запремине 1,1м³, за сакупљање комуналног отпада у 
индивидуалном и колективном типу становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: 

- Један контејнер запремине 1,1 м³ за 15 домаћинстава. 
 
Број типизираних пластичних канти за сакупљање комуналног отпада у индивидуалном типу 
становања, одређује се по следећем усвојеном нормативу: 
- Једна типизирана канта запремине 140 литара, за једно домаћинство, у режиму пражњења - 
један пута седмично. 
 
За правна лица која користе пословни простор површине до 1000 м², број и врсту посуда 
одређује Предузеће, у зависности од: површине пословног простора, врсте делатности и 
количине комуналног отпада, Уговором са корисником. 
За правна лица која користе пословни простор површине веће од 1000 м², за сваких 1000 м² 
пословног простора поставља се један типизирани контејнер из члана 6, став 1, тачка 1, овог 
Правилника. 
 
За кориснике услуга који привремено користе пословни простор, заузеће јавне површине 
(манифестације, забавни паркови циркуси, вашари и слично), број и врсту посуда одређује 
Предузеће, у зависности од предвиђене количине и врсте отпада, који настаје за седам дана, а 
најмање један контејнер запремине 1.100 литара. 
 
 
Број посуда за амбалажни отпад 
 
Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 
амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже), из домаћинстава са градског подручија, 
одређује се у односу на: градску зону, густине насељености и количине издвојеног амбалажног 
отпада. 
 
Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 
амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава у градском и 
приградском подручју, одређује се по следећем нормативу: 
- Једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 за 45 домаћинства, 
- Минимум једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 уз сабирно место за 
комунални отпад. 
Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 
амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) из домаћинстава са сеоског подручја, 
одређује се по следећем нормативу: 
- Једна типизирана кеса за амбалажни отпад по домаћинству, на сваких 14 дана. 
Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папирне и картонске амбалаже, пластичне 
амбалаже, металне амбалаже и стаклене амбалаже) код пословно-индивудуалних корисника, 
одређује се по следећем нормативу: 
- Једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3 за укупну површину до 1000 м2. 
На сваких следећих 1000 м2 по једна типизирана посуда за амбалажни отпад од 1,1 м3. 
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6.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ И ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ 
 
ЗНАЧАЈ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Процес заштите културног наслеђа је интегрални део развоја цивилног друштва и он се 
најлакше може разумети ако се посматра као социо-културна активност, а не само као физичка 
заштита. Тај поцес обухвата многе активности које предходе и прате физичке интервенције на 
споменику културе, као што су интересовање, правна заштита, планирање и управљање.  
 
Изазови који се јављају у домену заштите културног наслеђе могу се свести на три поља: 
 Физичка заштита споменика културе, што подразумева праћење понашања и 

третирање материјала, стабилности конструкције, узрока и механизама пропадања 
споменика културе, планирање интервенција и евалуација њихове ефикасности; 

 Управљање и планирање културних добара, што подразумева приступ и коришћење 
ресурса, укључујући финансијске изворе, професионални кадар и технологију; политички и 
законодавни контекст и стање; власништво и надлежности над спомеником културе; 
административни контекст; 

 Одређивање културног значаја и вредности споменика културе  
 
 Основни концепти заштите културног наслеђа 
 
У Нацрту закона о културним добрима уводи се терминологија која треба да одреди мере 
техничке заштите споменика културе, а која ће као таква бити коришћена у даљем тексту: 
 

Заштита подразумева све мере заштите предузете да се разуме природа културног 
споменика и да се сазна његова историја и значај. Она такође обухвата редовне мере 
ревитализације, рестаурације и реконструкције, али и интерпретације и адаптације.  

 
Конзервација подразумева поступке и методе очувања споменичких својстава културног 
добра у затеченом стању. 
 
Рестаурација подразумева поступке и методе којима се културном добру обнављају и 
враћају недостајући делови какви су постојали у изворном облику, или се одстрањују 
неодговарајући делови или додаци, али тако да се тиме не угрожавају његова 
споменичка својства.  
 
Санација подразумева поступке и методе којима се културном добру обезбеђују 
опстанак и физичка трајност и побољшавају услови коришћења, али тако да се тиме не 
угрожавају његова споменичка својства. 
 
Реконструкција подразумева поступке и методе делимичне замене оригиналних, или 
додавања недостајућих или потпуно нових делова културном добру, којима се не 
угрожавају његова споменичка својства.  
 
Ревитализација подразумева поступке и методе којима се културном добру враћају 
првобитна намена или намена слична првобитној, или му се даје нова намена, али тако 
да се тиме не угрожавају његова споменичка својства. 
Презентација подразумева поступке и методе којима се културно добро представља 
јавности.  

   Такође, у даљем тексту биће коришћени и следеће одреднице које је потребно додатно            
   објаснити:  

 
Режим потпуне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева 
очување изграђеног фонда у целости, без икаквих интервенција. Не искључује се 
могућност делимичне измене намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз 
услов очувања аутентичности и вредности објекта.  
 
Режим делимичне заштите за архитектонско-урбанистичке целине подразумева 
очување постојећих вредности урбанистичко-архитектонског концепта и његово даље 
унапређивање у смислу ремоделације и побољшања стандарда комплементарних 
садржаја становања, обавезно поштујући аутентичне вредности.  

 
 
I  НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
Урбана структура Сокобање садржи поред осталог и градитељско наслеђе  које сведочи о 
друштвено економском развоју и неимарским дометима у прошлости насеља. Као вишеслојна 
историјска и културна баштина непокретна културна добра  чувају се и уграђују у развојне 
перспективе посебним третманом у просторно планској документацији. 
Заштићена непокретна културна добра су утврђена, или проглашена одлукама и решењима 
надлежних органа и штите се одредбама Закона о културним добрима (Службени гласник РС 
бр. 71/ 94). 
Добра која уживају претходну заштиту  евидентирана су у документацији  Завода и штите се 
истим Законом. 
Заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, у 
погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти третман као и 
заштићена непокретна културна добра. 
Споменици, бисте, спомен плоче и друга спомен – обележија, посвећена значајним личностима 
и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној 
документацији Завода у складу са Законом. 
Непокретна културна добра и добра коју уживају претходну заштиту не смеју се уништити или 
оштетити, нити се без сагласности у складу са Законом о културним добрима, може мењати 
њихов изглед, својства или намена. 
Tреба сагледати услове и мере заштите непокретних културних добара и добара под 
предходном заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну 
заштиту.Tреба створити предуслове за пуно коришћење  културне баштине  у функцији 
најбољег развоја и напретка средине.То се подједнако односи  на све врсте непокретних 
културних  добара – споменике културе, просторне културно – историјске целине, археолошка 
налазишта и знаменита места, као и на сва евидентирана добра која уживају претходну 
заштиту. 
 Превасходно дефинисати место културног  наслеђа, затим утврдити начелне, опште услове и 
мере заштите, као и поступак прикупљања и обраде података и израде посебних услова и мера 
заштите. 
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II ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
На обухваћеном подручју Општине Сокобања проглашена су следећа непокретна културна 
добра – споменици културе: 
 
 

- Соко Град – средњовековно утврђење на узвишици, у клисури Моравице,  
Споменик културе „Соко Град“, решење бр. 1062 од 29. 02. 1948. г. Републичког завода за 
заштиту и научно проучавање споменика културе, Београд, 
 
- Зграда Општине Сокобања (раније зграда Начелства), ул. Светог Саве бр. 23, кат. 

парцела 5380, К.О. Сокобања, 
- Старо бањско купатило „Амам“, из турског периода, у централном бањском парку, кат. 

парцела 5290, К.О. Сокобања 
- Зграда Милошеог конака из 1834. г. на Тргу Ослобођења бр. 14, кат. парцела 5328/1, 

К.О. Сокобања 
- Зграда старе основне школе Димитрије Драговић из 1894. г. . на Тргу Ослобођења 

бр. 12, кат. парцела 5233, К.О. Сокобања 
- Црква Св. Преображења Господњег из 1892. г. ул. Доситејева бр.1, кат. парцела 5329, 

К.О. Сокобања 
- Делови урбане целине старе чаршије: 

 
 ул. Светог Саве од броја 14 – 24, кат. парцеле 5354 - 5361, К.О.    

Сокобања, 
 ул. Светог Саве од  ул. ЈНА до ул. 7. јула, кат. парцеле  

5346 – 5348, 5351/1, 5351/3, 5352/2, 5353/3 и 5353/4, 5352/1К.О. Сокобања 
 ул. Светог Саве од броја 7 - 15, кат. парцеле од 5309 - 5313, К.О.  

Сокобања, 
 ул. Светог Саве од броја 44 - 48, кат. парцеле од 5398/1, 5424/2,  

5425, К.О. Сокобања, 
 

- Вила „Далмација“, ул. ЈНА бр.11, кат. парцела 5336, К.О. Сокобања, 
      -     Кућа Љубе Дидића у ул. Драговићевој бр. 25, кат. парцела 5414, К.О.  
            Сокобања, 

- Ужи амбијент са чесмом Љубе Дидића, раскрсница ул. Драговићева, Хајдук Вељкова и 
Озренска, кат. парцела 5454, К.О. Сокобања, 

- Административна зграда у ул. Драговићевој бр. 27, кат. парцела 5416, К.О. Сокобања, 
- Кућа народног хероја Алексе Маркишића, у ул. Његошевој бр. 20 – 24, кат. парцеле 

4948 и 4950, К.О. Сокобања, 
- Куће у ул. Драговићевој бр. 20, кат. парцела 5594, Грађанска кућа породице 

Петковић у ул. Ивана Вушовића бр. 2 – 4, кат. парцела 5376, Грађанска кућа породице 
Хаџи - Павловић у ул. Ивана Вушовића бр. 1, кат. парцела 5403, Грађанска кућа 
породице Хаџи - Павловић у ул. Ивана Вушовића бр. 9, кат.парцела 5405, К.О. 
Сокобања, 

- Хајдук Вељкова чесма на Врелу, кат.парцела 3376, К.О. Сокобања, 
- Вила „Зелић“ на путу Озренских партизана бр. 29, кат. парцела 3380, К.О. Сокобања, 

        
      Објекти који су проглашени за споменике културе заједничком Одлуком Скупштине Општине 
Сокобања о њиховом проглашењу бр. 011 – 62/83 – 01 од 14.12. 1983. г. 
 

- Грађанска кућа ( садашња Народна библиотека) у ул. Алексе Маркишића   
            бр. 1, кат. парцела 5198, К.О. Сокобања, 
 
      Објекат проглашен за споменик културе Одлуком Скупштине Општине Сокобања бр. 011 – 
56/85 – 01 од 28. 06. 1985. г. 
 
 
Заштићена околина непокретног културног добра представља шири простор око културног 
добра, чије ће границе одредити надлежна установа за заштиту споменика културе у процесу 
ревалоризације градитељског наслеђа, односно ревалоризације раније донетих решења. 
 
 
 
III  ПРЕГЛЕД КУЛТУРНИХ ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 
 
На подручју које обухвата Сокобања евидентирана су следећа добра, која према одредбама 
Закона о културним добрима уживају претходну заштиту, а валоризацијом би могла бити 
разврстана на следећи начин: 
 
Споменици културе 
 

-    Зграда милиције МУП – СУП Зајечар, ул. Војислава Илића бр. 2, кат. парцела 5382, К.О. 
Сокобања, 
-    Зграда бившег катастра, ул. Св. Саве бр. 21, кат. парцела 5380, К.О. Сокобања, 
-    Зграда суда иза општинске зграде, 
-    Зграда Старог завода „Сокоград“, ул. Св. Саве,  
-    Породична кућа, Трг Ослобођења бр. 6, кат. парцела 5237, К.О. Сокобања, 
-    Стара градска кућа на Тргу Ослобођења бр. 5 – 7, 
-    Куће у улици Војводе Мишића бр. 2 – 6:кућа бр.2  на КП 5325, кућа бр.3  на КП 5349/2,    
     кућа бр.4  на КП 5326, кућа бр.5  на КП 5337, кућа бр.6  на КП 5335, кућа бр.10  на КП     
     5330/2 К.О. Сокобања, 

      -   Згрда  у ул. Драговићевој бр.23, Сокобања 
      -   Зграда у ул.Светог Саве бр.50, на КП 5427/2 К.О. Сокобања, 
      -   „Државно лечилиште“ и „Очно одељење“ у оквиру природног добра „Озренске ливаде“ на   
           Озрену 
      -   Вила „Мирковић“ у улици Војводе Мишића бр. 16, кат. парцела бр. 5330/1, К.О.  Сокобања, 

-    Вила „Цаца“ у улици Војводе Мишића бр. 22, кат. парцела бр. 5635, К.О. Сокобања, 
-    Кућа у улици Војводе Мишића бр. 24, кат. парцела бр. 5634 К.О. Сокобања. 
 
На подручју Врела евидентарани су следећи објекти: 
- Вила „Хрватска“, 
- Вила „Нада“, 
- Вила „Мон Репос“ 
- Вила „Спасић“ 
- Вила „Србија“, 
- Комплекс виле „Бота“, 
- Стара кућа породице „Видовић“ 
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Археолошки локалитет 
 

- Хајдук Вељкови шанчеви на подручју Подина 
 
Спомен – обележја 
 

- Споменик палим борцима из ратова од 1212 – 1918 год. у центру Бање на  кат. парцели 
5760, К.О.  Сокобања, 

- Споменик Емилијану Јоксимовићу на гробљу, 
- Спомен биста Бранислава Нушића ул. 27 марта поред зграде Завичајног музеја, 
- Спомен биста Стевана Сремца – раскрсница ул. Драговићеве и 7. јула, 
- Спомен биста Иве Андрића, поред хотела „Моравица“, 
- Спомен биста народног хероја Димитрија Драговића ул. Доситејева код основне школе, 

 
- Спомен плоче: 

 
на згради старе основне школе две плоче, 
на згради купатила, 
на згради хотела  „Парк“, 
на кући народног хероја А. Маркишића у Његошевој улици, 
на згради кантине на Озрену, 
на згради Општине. 

 
 
 Амбијенталне вредности 
 

- Простор и сама зграда Завичајног музеја на Тргу Ослобођења кп бр. 5238 К.О. 
Сокобања, 

- Шире подручје Врела са Кантином (Ловачки дом), зградом Шумске секције и летњом 
позорницом у пречнику око 200м. 

- Грудањска воденица у Градишници са црквом Огњене Марије и надгробним спомеником 
из 17.века (на КП 3118 К.О. Сокобања) 

- Комплекс цркве Св. Петке на Лептерији и локалитет „Пећина“ 
- Вила Стефановић у ул. Милоша Црњанског бб, на КП 3126/4 К.О. Сокобања („Чука 2“) 
 

 
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂA СОКОБАЊЕ 
 
Културна различитост и наслеђе су незамењиви извори духовног и интелектуалног богатства за 
човечанство. Њихова заштита и унапређење морају бити активно промовисани као суштински 
аспект људског развоја. Зато заштита и конзервација културног наслеђа свих облика и 
историјских периода мора бити утемељена на вредностима иманентним наслеђу. Те вредности 
заједно доприносе већем значају наслеђа.  

Бура повеља нас подсећа да: „Објекти који поседују културни значај требају бити 
заштићени. Циљ заштите је очување културног значаја објекта. Заштита је интегрални део 
доброг управљања објектима од културног значаја. Објекат од културног значаја мора бити 
сачуван и не сме се изложити ризику или оставити у лошем стању.1“ 

 
 

                                                 
 

 Препоруке за заштиту значаја и вредности културног наслеђа Сокобање 
 
У складу са предходно постављеним циљевима и полазиштима као и важећим Законом о 
заштити културних добара (Сл. Гласник РС бр. 71/94) следе и препоруке које произилазе из 
међународних повеља и из праксе, исказане у следећим документима:  
 
 Венецијанска повеља – Venice charter, International Charter For The Conservation And 

Restoration Of Monuments And Sites, ICOMOS, Venice, 1964 
 Вашингтонска повеља – Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas, 

ICOMOS, Washington, 1987 
 Повеља о заштити и управљању археолошким наслеђем – Charter for the Protection and 

Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990 
 Повеља о конзервацији добара од културних вредности – Charter For The Conservation 

Of Places Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992 
 Бура повеља – Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of 

cultural significance, Burra, 1999 
 Принципи анализе, конзервације и структуралне рестаурације архитектонског 

наслеђа – Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural 
heritage, ICOMOS, Zimbabwe, 2003 

 
 
ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 
 
Основни циљ заштите (конзервације, рестаурације и ревитализације) споменичке баштине у 
њеном очувању као историјског сведочанства идентитета места и цивилизацијског домета 
култура народа, који су на овом подручију вековима слојевито остављали трагове начина 
живљења и рада. 
Могуће уништавање материјалних споменичких доказа о животу народа из претходних култура  
доводи у питање могућност формирања идентитета људи и места након експлоатације лигнита. 
Без заштићене споменичке баштине нема слојевитог цивилизацијског доприноса, нема 
потребног историјског памћења који усмерава моделе живљења и урбанитета подручја. 
 
 
Циљеви и задаци развоја културног наслеђа Сокобање 
 
Културно наслеђе као необновљив ресурс мора бити сачувано и за будуће генерације. Оно је 
физичка манифестација културних и друштвених процеса на датом подручју. Зато је заштита, 
како материјалног, тако и нематеријалног наслеђа приоритет даљег планирања развоја.  
Главни циљ: Максимално искоришћење и унапређење потенцијала културног    
                       наслеђа у циљу културног и економског развоја Сокобање 
 

1) Максимално искоришћење и унапређење потенцијала културног наслеђа у циљу 
културног и економског развоја Сокобање. 

2) Прикупљање и систематизација података о појединачним споменицима културе и 
подручју. 

3) Утврђивање физичког стања споменика културе и потребе за превентивном заштитом. 
4) Израда плана превентивне заштите. 
5) Валоризација културног наслеђа и одређивање услова даљих интервенција и 

коришћења. 
6) Одређивање критеријума за очување вредности и значаја културног наслеђа. 
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7) Враћање у првобитно стање споменике културе чији је карактер измењен и чија су 
споменичка својства и вредности нарушене. 

8) Спровођење правних и техничких мера заштите над непокретним културним добрима. 
9) Унапређење потенцијала културног наслеђа Сокобање. 
10) Унапређење интерпретације културног наслеђа. 
11) Развој културног туризма. 
12) Подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре на локалитетима и у 

околини локалитета културних добара. 
 
Предуслови реализације циљева и задатака развоја културног наслеђа Сокобање 
 
Претпоставка сваког даљег рада на заштити, конзервацији, ревитализацији и развоју 
потенцијала културног наслеђа Сокобање јесу следеће активности: 
 

1) Обављање неопходних истраживања и прикупљања документације о културном 
наслеђу Сокобање. 

2) Валоризација и категоризација непокретних културних добара а које су до сад  само 
евидентирани. 

3) Прирема предлога за упис у регистар нових споменика културе. То подразумева 
идентификацију нових културних добара и њихово систематско истраживање са циљем 
укључивања у програм правне заштите.  

4) Дефинисање услова и мера заштите појединачних споменика културе од 
надлежног Завода за заштиту споменика културе у Нишу. То се односи на сваки 
евидентиран и класификован споменик културе.  

 
Просторно – планска документација мора да реализује циљеве заштите (различити нивои 
каталогизације, конзервације, рестаурације, ревитализације и др.) споменичке баштине као 
историјског сведочанства  о идентитету места и културе народа. Споменици и артефакти 
културе чине основу идентитета места и историјског памћења о континуитету, али и 
дисконтинуитету развоја цивилизацијских доприноса различитих народа који су насељавали и 
слојевито надграђивали својим начином живљења (производња, типологија куће, насеља ...) 
ову територију.  
Посебно је релевантно истаћи значај анализе, евидентирања и израде одговарајућих смерница 
за нове моделе грађења, формирања насељских и туристичких матрица, везаних за богатство 
споменичке баштине народног градитељства овог подручја. 
 
 
МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  
 
О регионима изузетно богате споменичке баштине брине Републички завод за заштиту 
споменика културе у сарадњи са неколико регионалних завода. На нивоу мањих локалитета, 
укључене су и општинске службе заштите, а углавном су сви нивои повезани са истакнутим 
појединцима – истраживачима из САНУ или са одговарајућих факултета неколико универзитета 
у Србији. 
 
 
 
 
 
 
 

 Полазишта заштите културног наслеђа Сокобање 
 
Заштита културног наслеђа Сокобање подразумева следеће критеријуме: 
 

1) Заштита значаја, појединачних непокретних културних добара Сокобање. Критеријуми 
по којима одређујемо које интервенције су потребне да би се заштитио значај треба 
предходно да буду елаборирани у оквиру нове валоризације културног наслеђа. 

 
2) Заштита вредности својствених културном наслеђу Сокобање, тј. сваког појединачног 

непокретног културног добра. Критеријуми по којима одређујемо које интервенције су 
потребне да би се заштитиле вредности такође треба предходно да буду елаборирани у 
оквиру нове валоризације културног наслеђа.  

 
3) Заштита аутентичности подразумева заштиту оригиналних материјала, занатске 

израде, дизајна и окружења. 
 
Мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове заштићене 
околине у наставку текста биће дати као Опште мере и услови и дефинисаће мере и услове 
заштите које се односе на сва непокретна културна добра у Сокобањи.  
 
Опште мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове 
заштићене околине 
 
Опште мере и услови заштите подразумевају да се мере техничке заштите и други радови на 
непокретном културном добру могу изводити под условима, у поступку и на начин који је 
утврђен Законом о културним добрима (''Сл. гл. РС'', бр. 71/94). 
 
Утврђују се следеће мере заштите споменика културе: 
 
1.   очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера ,               
      хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и 

декоративних елемената, оргиналних материјала и функционалних карактеристика и 
оригиналних натписа; 

2.   ажурно праћење стања и одржавање конструктивно статичког система,    
кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику 
културе; 

3.   забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;     
4.   изградња инфрасруктуре дозвољена је само уз претходно обезбеђење              
     
Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе: 
1.   забрана земљаних радова који могу угрозити статичку безбедност објекта; 
2.   очување постојећег изгледа и намене окућнице; 
3.   забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних           
и штетних материја – хемијски агресивних, експлозивних, отровних  и радиоактивних, заштитних 
археолошких ископавања и адекватне презентације налаза; 
4.   забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе; 
5.   забрана извођења радова којима се врши промена облика терена као и     
      промене намене терена; 
 
 
 

131



 
  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ  
 

 

Посебне мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове 
заштићене околине 
 
Посебне мере и услови заштите и коришћења непокретних културних добара и њихове 
заштићене околине за своје полазиште поред важећег Закона о заштити културних добара (''Сл. 
гл. РС'', бр. 71/94) имају и међународне преоруке и повеље које обједињују међународну праксу 
и приступ заштити, и то:  
 

1) Венецијанска повеља – Venice charter, International Charter For The Conservation And 
Restoration Of Monuments And Sites, ICOMOS, Venice, 1964. 

2) Вашингтонска повеља – Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas, 
ICOMOS, Washington, 1987. 

3) Повеља о заштити и управљању археолошким наслеђем – Charter for the Protection 
and Management of the Archaeological Heritage, ICOMOS, 1990. 

4) Повеља о конзервацији добара од културних вредности – Charter For The 
Conservation Of Places Of Cultural Heritage Value, ICOMOS New Zealand, 1992. 

5) Бура повеља – Burra charter, The Australia ICOMOS charter for the conservation of places 
of cultural significance, Burra, 1999. 

6) Принципи анализе, конзервације и структуралне рестаурације архитектонског 
наслеђа – Principles for the analysis, conservation and structural restoration of architectural 
heritage, ICOMOS, Zimbabwe, 2003. 

7) Нара документ о аутентичности, The Nara Document on Authenticity, ICOMOS 1994. 
8) Повеља о народном градитељству, Charter on the Built Vernacular Heritage, ICOMOS 

Mexico 1999. 
 
IV УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ 
ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ  
 

  
До израде посебних услова за појединачне објекте важе даљи општи услови заштите за сва 
евидентирана добра: 
 
1. Планским мерама не сме бити угрожен интегритет, нити споменичка својства добара под 

заштитом. 
2. Планским мерама треба створити оптималне услове за чување и трајну заштиту и 

презентацију добара под заштитом. 
3. На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама 

њихове заштићене околине  није дозвољено никакво планирање градње, осим ако се то 
одобри посебним условима. 

4. На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 
радови који могу променити њихов садржај, природу или изглед без претходно 
прибављених услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

5. Непокретна културна добра и добра која уживају претходниу заштиту могу се користити у 
својој изворној, или одговарајућој намени на начин који неће ни у чему угрозити њихова 
основна споменичка својства. 

6. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који 
може довести до њиховохг оштећења. 

7. Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром, или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и одржава 
тако да не дође до оштећења или уништења његовим споменичких својстава. Није 

дозвољено да се руши, раскопава, преправља, презиђује, прерађује, или да се изводе 
било какви други радови који могу променити изглед и вредност културног добра без 
претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода. 

8. Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује конкретне услове 
чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање конкретних мера 
заштите за свако поједино непокретно културно добро или добро под претходном 
заштитом. 

9. Планом генералне регулације треба планирати интервенције у простору које неће 
угрозити заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, већ 
допринети њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихових споменичких вредности. 

10. Све интервенције предвиђене Планом генералне регулације, који се на било кој начин 
односе на заштићена непокретна културна добра и добра под претходном заштитом, 
могу се предузимати само под посебним конкретним условима које утврђује надлежни 
Завод за заштиту споменика културе. 

 
 
V СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ 
 
           Поред услова треба утврдити и мере заштите непокретних  културних добара и добара  
под предходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати као део активности на 
спровођењу плана. 
 

1. Урадити посебну студију о валоризацији н.к.д. и добра под предходном заштитом  на 
територији општине Сокобања (или само на подручју  обухваћеном границама захвата) 
која треба да садржи све релативне податке  о свим објектима, или локалитетима, 
обрађене тако да се на основу њих могу утврдити  конкретни  појединачни услови и 
мере заштите. 

2. Остварити заштиту кроз документацију, као обавезни, примарни вид заштите, израдом 
потпуне детаљне стручне и техничке документације  свих утврђених  н.к.д. и 
евидентираних добара  под претходном заштитом. 

3. Треба предвидети решења која ће  у највећој мери истицати вредности заштићених 
непокретних културних добара и добара под претходном заштитом (осим добра која 
имају само документарни значај и неће се трајно чувати).  

4. Треба предвидети и створити услове за потпуну и трајну заштиту  непокретних 
културних добара ревитализацијом  и презентацијом, конзерваторским – 
рестаураторским радовима и другим одговарајућим методама, а пре свега 
укључивањем у даље развојне токове. 

5. Предвидети обавезу сопственика, корисника и других субјеката који располажу 
непокретним културним добрима, да сваком заштићеном објекту посвећују пуну пажњу 
прибављајући и спроводећи посебне услове и мере заштите  од надлежног Завода за 
заштиту  споменика културе  Ниш. 

6. Повећање габарита и спратности доградњама, и сличним интервенцијама на 
непокретним културним добрима треба планирати са највећом одговорношћу само у 
изузетним, оправданим случајевима и то у непосредној консултацији са Заводом за 
заштиту споменика културе Ниш. 

7. Створити предуслове за корекцију свих негативних појава у односу према непокретним 
културним добрима  и добрима која уживају претходну заштиту. То се пре свега односи 
на елиминисање планираних и реализованих интервенција у простору, које директно 
или индиректно угрожавају споменичке вредности, али и на све реализоване или 
планиране неадекватне  и непожељне интервенције на појединим заштићеним 
објектима. 
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8.  Инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у амбијентима  са 
споменичким  вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке 
вредности наслеђа у окружењу и другим  методама које доприносе остваривању виших 
домета и унапређења градитељског стваралаштва у обухваћеном простору. 

 
 
 
     VI СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ 
 
 

1. Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде 
плана а нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и сл. 

2. Услове и мере заштите, поред текста садрже и графичке прилоге  који илуструју 
изложене податке и ставове и чине саставни део аката о условима и мерама заштите. 

3. Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради    
      плана, обавезно чини и саставни део документације основе плана.  
 
Код свих објеката у склопу просторно – амбијенталних целина, поготову оних атрактивних, 
као и оних са одређеним просторним и градитељским обележијима  значајним за један 
амбијент, мере заштите се морају спроводити до краја. Оне се своде на: 
 
1. Интервенције без потреба за већим и значајним конзерваторским  захватима. 
2. Заштита кроз очување површина (фасаде, детаљи и др.) без потребе за већим 

реконструкцијама и уз мање сложене конзерваторске захвате 
3. Реконструкција са циљем уклапања екстеријера одређеног објекта у урбани простор 
4. Реконструкција уз сложеније конзерваторске захвате без већих интервенција 
5. Веће реконструкције са сложенијим статичким интервенцијама – представљају један од 

сложенијих видова реконструкције не само када је стабилност објекта у питању већ и 
онда када објекту са многобројним преправкама на његовим појединим деловима, у току 
времена, треба повратити аутентичан изглед 

6. Ревитализација и обнова амбијената непосредно је условљена начином истицања и 
презентацијом одређеног објекта  са својом ближом околином  у смислу задовољења 
адекватних потреба трајног карактера 

7. Веза са новопројектованим објектима             
 
 
6.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И УСЛОВИ ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
У концепцији Плана генералне регулације, приликом утврђивања просторне организације 
подручја, размештаја објеката од виталног значаја, конципирања система саобраћаја 
инфраструктуре у планским решењима, примењени су општи принципи заштите од 
елементарних непогода, природних катастрофа и ратних разарања. 
Последице ратних разарања су врло сличне последицама од елементарних непогода, тако да 
су и урбанистичке мере заштите исте у оба случаја: зонирање насеља, поларизација појединих 
намена (зона) које могу негативно да утичу на остале садржаје у миру или рату, поштовање 
прописа у погледу потребне довољне ширине саобраћајница као противпожарне преграде и 
обезбеђење проходности у случају зарушавања, потребног растојања између објеката у 
зависности од намене објеката, формирање континуалног система зелених површина због 
заштите од ветра, аерозагађења и унапређења микроклиматских услова у насељу. 
 

Мере заштите од елементарних и других већих непогода и услови од интереса за одбрану 
земље урађени су у складу са: 
-Законом о одбрани(Сл.гласник РС бр.45/91), 
-Законом о заштити од пожара (Сл.гласник СРС,број 111/09), 
-Правилником за спољну и унуташњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ,број 
30/91), 
-Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за изградњу 
објеката у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ,број 52/90), 
-Правилником о техничким нормативима за склоништа (Сл.лист СФРЈ,број 55/83), 
-Одлуком о утврђивању степена угрожености насељених места у општини Сокобања а са 
реонима угрожености и одређеном врстом и обимом заштите у тим насељима (Општински штаб 
цивилне заштите ). 
-Условима Министарства одбране. 
 
Планирана заштита односи се на следеће: 
  
Земљотреси 
У погледу сеизмичке реонизације, према сеизмолошкој карти коју је израдио Сеизмолошки 
завод у Београду, Сеизмолошка карта Југославије из 1950 године, подручје Плана Сокобање за 
повратни период од 100 година налази се у зони од 8 МЦС.  
Заштита људи и материјалних добара од последица удара кинетичке енергије у тлу не сме да 
има ниже сеизмичке параметре од уредбом прописаних параметара и спроводиће се кроз  
статичке прорачуне на 8 МЦС. 
  
Поплаве 
Заштита од поплава на територији Плана, у функцији заштите становништва, стамбених и 
привредних објеката, саобраћајница и пољопривредног земљишта, биће остварена доградњом, 
реконструкцијом и одржавањем линијских система (одбрамбених насипа) и изградњом малих 
акумулација - ретензија за задржавање поплавних таласа. 
 
Пожари 
Основну меру заштите од пожара, поред противпожарних преграда (водотокови, акумулације, 
зелене површине, саобраћајнице, диспозиција објеката и сл.) представља и осавремењавање 
ватрогасне службе у смислу опремања, организовања и проширења, реконструкција уличне 
хидрантске мреже, обезбеђење нових извора са уређеним прилазима за снабдевање водом 
противпожарних возила и сл. 
 
Заштитни објекти 
У циљу заштите становништва и материјалних добара постоје изграђена склоништа а и 
планирају се, за поједине делове територије обухваћене Планом као инвестициона обавеза, 
изградња заштитних објеката-склоништа. Потреба изградње склоништа дефинише се 
урбанистичким плановима којима се спроводи План генералне регулације односно посебним 
Прилозима са мерама заштите који су њихов саставни део, а у складу са Прилогом уз План 
генералне регулације Сокобање и Одлуком штаба цивилне заштите о утврђивању степена 
угрожености насељених места у општини Сокобања.    
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6.4. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 
 
У току разраде и спровођења плана применити одредбе Правилника о условима за планирање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. 
Гласник РС" бр. 18/97). 
При изради техничке документације обавезна је примена свих решења која инвалидним лицима 
омогућују неометано и континуално кретање у простору и приступ у све садржаје и објекте на 
предметном подручју. 
6.5. ИНЖИЊЕРСКО – ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Геолошки састав 
 
У геолошком саставу Озрена (Лептерије) налазе се стене разноврсних геолошких формација. 
Највише су заступљене седиментне творевине, кристални шкриљци и вулканске стене. На 
стварање рељефа ове области имали су утицаја: тектонски процеси, абразија, флувијална и 
кршка ерозија и акумулација. Сокобањска котлина је, у ствари, тектонска потолина спуштена 
дуж раседа, па су они од великог значаја за њен основни облик. За време плиоцена ту се 
налазило језеро, које је после повлачења оставило за собом изразите трагове. Можемо рећи да 
се у планиниском делу издвајају 2 зоне: виша и нижа. У вишој зони могу се видети: вртаче, 
увале, суве долине, док се у нижој зони јављају плитке и простране увале.  
 
Педолошки услови 

Формација земљишта је таква да испод слоја хумуса се налазе слојеви кречњака, а испод њега 
слојеви креде. Због порозности кречњака земљиште је оцедно , обилује изворима питке воде, а 
нема мочвара ни блата. Хумусни хоризонт износи 10-15 цм у форми зрелог хумуса. Структура је 
зрнаста, слабо изражена. У овом подручју су изражени ерозиони покрети. Најизраженија је 
површинска ерозија, а јавља се и јарижна и браздаста.   

Хидрографија 

Главни речни ток ове области је Моравица. Она је усецала своју долину уз јужни обод, па је 
зато створена изразита асиметрија њеног слива.. Као веома битан објекат могу се издвојити 
топли и млаки термални извори, којих има укупно шест. Термални извори Соко Бање спадају 
међу најрадиоактивније у нашој земљи. Топли извори су ”Преображење“ и ”Св.Аранђел” , који 
обилују великом количином воде и гасова. Температура воде ових извора креће се између 40 и 
46,5оC. Извор млаке воде ”Бањица” налази се изнад бање, а температура воде варира измедју 
28оC и 36оC. Значајан је извор хладне пијаће воде „Лептерија” и ”Рипаљка”.  

 
У циљу елиминисања колапсибилности и неповољних утицаја диференцијалних и већих 
укупних слегања на стабилност објеката високоградње и његове супраструктуре, треба 
извршити:  
- адекватну припрему терена за геотехничке мелиорације; 
- техничко решење и мере преоптерећења којима се елиминише  ''колапсибилност'' и индекс 

тоњења своди у границе Им≤=0.005, односно на вредност сувих запреминских тежина 
 .кХ/м3 15.5<<إل

- Након обављених припрема и успешно спроведених мера стабилизације темељног лесног 
тла, фундирање се може извести на темељним тракама повезаним у оба правца у систему 
роштиљ. 

У фази пројектовања за планирану градњу неопходно је извести детаљна геолошка 
истраживања а све у складу са Законом о геолошким истраживањима (‘’Сл. гл. РС.'' бр. 44/95). 
 
 
6.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Објекат који се у смислу посебног прописа сматра објектом високоградње, у зависности од 
врсте и намене, мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се 
обезбеђују прописана енергетска својства. 
 
Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру 
изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, сунчево зрачење). 
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи енергетска повољност објекта.  
 
Енергетска ефикасност се постижe и коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, 
климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и 
обновљиве изворе енергије колико је то могуће. Да би се овај процес реализовао, неопходно је 
обезбедити интегрисани приступ у испуњењу услова за постизање енергетске ефикасности у 
свим сегментима, затим утврдити све битне елементе методологије за одређивање 
(израчунавање) енергетских индикатора у нашим условима, и најзад припремити одговарајућа 
подзаконска акта којима се уређују питања енергетске ефикасности. 
 
Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима 
објекта који издаје овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање 
сертификата о енергетским својствима објеката. 
Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део техничке документације која се 
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
 
Унапређење енергетске ефикасности у зградарству подразумева континуиран и широк опсег 
делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље 
услове у објекту. Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилна 
горива) и коришћење обновљивих извора енергије, имамо смањење емисије штетних гасова 
што доприноси заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју 
земље. 
 
Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) 
уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности 
објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4). 
 
Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, 
климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и 
обновљиве изворе енергије колико је то могуће. 
 
Битан енергетски параметар су облик и оријентација објекта који одређују његову меру 
изложености спољашњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, осунчаност...). 
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја објекта, као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи енергетска повољност објекта. 
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске 
ефикасности: 
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 у обликовању избегавати велику разуђеност објекта, јер разуђен објекат има неповољан 
однос површине фасаде према корисној површини основе, па су губици енергије велики; 

 оптимализовати величину прозора како би се смањили губици енергије, а просторије 
добиле довољно светлости; 

 зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта који су лети изложени јаком 
сунчевом зрачењу; 

 груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. 
помоћне просторије оријентисати према северу; 

 планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора 
и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије; 

 користити обновљиве изворе енергије - нпр. користити сунчеву енергију помоћу стаклене 
баште, фотонапонских соларних ћелија, соларних колектора и сл. 
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7.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 
7.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА / НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 
 
Мере и инструменти за реализацију  
 
Да би простор био у функцији процеса формирања здраве, конкурентне привреде и могућности 
да се задовољи нова тражња за простором, али и обезбеди функционалан развој, како урбаног 
подручја Сокобање, тако и нових центара развоја, неопходно је проћи кроз фазу тржишног 
вредновања свих просторних потенцијала (природних, технолошких, људских), а нарочито 
утврђивањем вредности грађевинског земљишта као основног "капитала" са чијим активирањем 
би се обезбедио свеукупни урбани развој на свим просторним нивоима.  

 
Да би грађевинско земљиште прерасло у капиталну вредност:  

- Евидентирати свеукупне ресурсе земљишта и извршити њихово мапирање у план. 
- Предвидети улагање у земљиште кроз стално инфраструктурно опремање. 

 
У циљу институционалног организовања система управљањем земљиштем у тржишним 
условима евидентирани су земљишни ресурси и унети у план кроз: 

- Обележавањем земљишта - природних ресурса (реке, шуме, природни предели) кроз 
евидентирање: појасева заштите (забране грађења); зоне специфичних видова уређења, 
опремања и грађења;  
- Успостављена је јасна регулација код свих врста и нивоа путне мреже; заштите путног 
појаса; путног коридора у оквиру којег је могуће спровести потребну инфраструктуру; 
евидентирати зоне активирања и грађења сервисних садржаја (пумпе, услужни садржаји), 
пословне зоне и специфичне облике туристичких садржаја; 
 

Комунално опремање грађевинског земљишта захтева више различитих приступних корака:  
- Обезбеђење финансијских средстава за улагање, које се може вршити преко расписаног 
тендера за познатог инвеститора или кроз формирање фонда за инфраструктурно опремање 
на локалном и/или државном нивоу; 
- Поступно опремање или кроз фазно активирање делова или кроз увођење инфраструктуре 
"систем по систем"; 
- Активирање простора одређеним планираним садржајем и иницирањем профита. 

 
Институционално организовање у циљу управљања "капиталом" изводи грађевинског 
земљиша, захтева организовања више "паралелних" облика са кључним задатком:  

- Формирање мреже институција која ће се бавити евидентирањем "капиталног" земљишта 
свих категорија; 
- Развијање мреже институција за израду полазних студија евалуације тржишне вредности 
капитала; 
- Омогућавање формирања маркетиншких "агенција" које ће радити на планирању 
земљишта, и која могу бити државног, локалног или приватног карактера; 
- Формирање "фонда" за улагање у грађевинско земљиште. 

Капитализација тржишне вредности грађевинског земљишта захтева евалуацију укупне 
вредности на више нивоа: 

- Први ниво цене: формира се према значају позиције у односу на ранг коме припада 
(међународни, државни, општински ...); 

- Други ниво цене је одређен степеном и нивоом инфраструктурне опремљености и 
комуналне уређености; 
- Трећи ниво цене је у функцији доступности (саобраћајне, институционалне...) и 
комуникацијске опслуженост просторног тржишта; 
- Четврти ниво цене је у функцији профитабилности коју доноси комерцијална вредност 
садржаја који ће се остварити; 
- Пети ниво цене треба да чини остварена добит (профит) у процесу експлоатације 
одређеног простора и остварене тржишне вредности пословања. 

 
Израда атласа земљишних ресурса и потенцијала, у циљу обезбеђења прегледа свих 
евалуираних локација грађевинског земљишта на нивоу државе као целине, и обухвата следеће 
фазе: 

- Обележавање свих "локација" (пунктова, зона, токова), "вредног" земљишта које треба 
трансформисати у грађевинско; 
- Приказ могућности, за сваку локацију понаособ, да се лоцирају различити садржаји, видови 
уређења и обликовања простора (у виду варијанти ради омогућавања избора 
инвеститорима); 
- Евидентирање "капиталне" вредности свих локација грађевинског земљишта, у смислу 
очекиваних улагања и очекиване добити; 
- Формирање "банке локација" са циљем успостављања инвестиционих циклуса, а уз учешће 
свих заинтересованих страна; 

- Праћење правца и тока активирања локације.    
 
 
Листа приоритетних активности за имплементацију 
 

- Потребно је формирати систем заштите, коришћења и унапређења функције земљишта 
са еколошког, природног, културног и привредног аспекта на нивоу општине. 

- Подстицати реконструкцију постојећег грађевинског фонда у циљу развоја туризма. 
- Јачати терцијални сектор а нарочито услуге и централне функције (ревитализацијом и 

ширењем постојећег центра, као и подстицањем формирања нових централних зона) у 
циљу подизања нивоа урбанитета и развоја Сокобање. 

- Успостављање организационих, техничко-технолошких, еколошких и економских услова 
за интензивирање индивидуалне пољопривредне производње за коју је заинтересована 
шира друштвена заједница. 

- Потребно је потенцирати очување природних вредности и специфичности, као основ за 
еколошко-економску одрживост подручја.  

- Утврђивање локације и опремање простора за гробље и нову локацију пијаце. 
- Анимирање јавности, односно учешће свих субјеката, подстицањем грађана да активно 

учествују у процесу планирања, имплементације и оцене успешности планова и 
програма. 

- Преиспитивати и ревидовати Програме уз анализу и објављивање оствареног и  
неоствареног. 

 
 
 
 
 
 
 

136



  
  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
 

 

7.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА / РАЗВОЈА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА    САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 
У првом средњорочном периоду Плана потребно је унапредити уличну мрежу кроз побољшање 
управљања саобраћајем.  
 
Изградња и реконструкција категорисаних саобраћајница реализоваће се према приоритетима у 
складу са значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са средњорочним 
програмима развоја. Како би се приступило реконструкцији саобраћајница неопходно је 
оформити базу података о стању уличне мреже, а што би морала да буде једна  од 
приоритетних активности општинске управе. На овај начин би се најрационалније могла 
сагледати потребна улагања у уличну инфраструктуру. 
 
 
7.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА / РАЗВОЈА РЕКРЕАЦИЈЕ, СПОРТА И СИСТЕМА 
ЗЕЛЕНИЛА 
 
Мере и инструменти за реализацију Плана развоја рекреације, спорта и система зеленила 
 
 
Могућности и облици финансирања реализације Плана су: 
 средства Републике, 
 средства Општине, 
 приватна средства за комерцијално коришћење, 
 приватна средства за јавно коришћење , 
 донације, као и  
 различити облици партнерства ових сектора. 

 
У том смислу посебно се предузимају мере и активности на реализацији и имплементацији 
плана као што су: 
 Развој аранжмана двојног коришћења рекреативних објеката (школе и локална заједница); 
 Развој аранжмана партнерства јавног и приватног (комерцијалног) сектора; 
 Развој аранжмана сарадње Општине и локалних заједница (иницијативе и самодоприноси 

грађанства). 
 
Посебно значајни облик сарадње јесу сарадње приватног и јавног сектора и они могу бити: 
 заједничко учешће приватног инвеститора и локалне власти (Општине) на основу 

заједнички договорених циљева, инвестиционих аранжмана и фондова (са и без 
републичког учешћа); 

 различити облици аранжмана (компензације, смањивање и ослобађање од такси, концесије 
и др); 

 изналажење различитих облика одржавања и инвестирања у оним областима које се не 
могу финансирати из општинског и републичког буџета или се могу финансирати у 
недовољној мери: удруживање локалног становништва, различити облици локалних 
доприноса на одржавању; 

 Вишенаменско и дуално (у смислу временских аранжмана) коришћење простора – 
мултипликација корисности за иста уложена средства; 

 Истраживање спектра понуде финансирања јавних добара у циљу локализације и 
индивидуализације плаћања трошкова за њихово коришћење; 

 Комерцијализација појединих простора: комерцијализација појединих пратећих садржаја 
или привремено комерцијално уређивање, опремање и коришћење појединих делова јавних 
рекреативних простора. 

 
При разматрању избора партнерства приватног и јавног сектора посебно је важно прецизно 
дефинисати циљеве, бенефите  и  јавни интерес у сваком конкретном пројекту и определити се 
за одговарајући аранжман. 
 
Планом се такође сугеришу и препоруке за развој мера и инструмената за управљање 
располагањем непокретности у државној својини, у складу са овлашћењима Општине на основу 
Закона о локалној самоуправи, а зарад остваривања изворних јавних прихода Општине: 
 
 Привремено комерцијално уређивање, опремање и коришћење непокретности у државној 

својини – јавног простора намењеног спорту и рекреацији не сме умањити могућности 
задовољавања рекреативних потреба становништва у јавним просторима и у том смислу 
може се односити само на постојеће јавне неуређене просторе од чијег ће привременог 
комерцијалног уређивања и коришћења насеље  имати бенефит. Овакав облик уређивања, 
опремања и коришћења условљава да простор:  
 мора задржати основну рекреативну намену  и  
 мора се  временски и просторно-функционално ограничити како не би угрозила јавни 

интерес; 
 не сме угрожавати непосредно окружење одвијањем рекреативних и пратећих 

активности.   
 Средства од  привременог комерцијалног уређивања, опремања и коришћења се морају 

наменски користити за унапређење квалитета уређености и опремљености постојећих и 
активирање, уређивање и опремање планираних и нових јавних рекреативних простора у 
насељу који су намењени слободном, неограниченом коришћењу од стране свих корисника 
(становника и посетилаца) Сокобање. 

 Привремено комерцијално уређивање, опремање и коришћење непокретности у државној 
својини – делова јавних простора реализује се у првој фази имплементације плана и 
ограничава се време привременог комерцијалног аранжмана  (предлог 4 год.) уз могућност 
преиспитивања и промене услова за даље комерцијално коришћење. 

 
Утврђивање приоритета  
 
Могућности имплементације различите су за различите облике унапређивања мреже 
рекреативних простора у Сокобањи. У односу на реалну заинтересованост и финансијске 
могућности јавног и приватног сектора успостављају се и приоритети у имплементацији плана. 
 
 Већа могућност управљања квалитетом од стране јавних служби постоји када је реч о 

располагању постојећим ресурсима који су у јавном сектору. Општина може да утврди 
приоритете у уређивању простора како би се постојећи ресурси што боље активирали. То 
са једне стране подразумева улагања у боље опремање и уређивање рекреативних 
простора као и увођење нових садржаја али и улагања у побољшање квалитета пута до 
рекреативних простора тј, успостављање мреже повезујућих рекреативних простора у циљу 
њихове веће приступачности и посећености. 
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 Може се очекивати заинтересованост инвеститора за програме који не постоје или су у 
дефициту на територији Сокобање. Неопходно је дефинисати услове за реализацију ових 
програма на начин да не угрозе околину. Већина рекреативних садржаја не угрожава 
становање и централне садржаје већ им напротив доприноси. У том смислу лоцирање 
отворених и затворених комерцијалних рекреативних садржаја различитих врста (фитнес 
дворане, приватне играонице, теретане, биоскопи, интернет кафеи и др.) не треба стриктно 
прописивати, већ се они омогућавају дисперзивно или концентрисано на целокупној 
територији насеља. 

 За велике програме попут велнес центра, комплекса базена, аква или забавног парка, избор 
локације зависи од приступачности и услова реализације садржаја. У том смислу могу се 
вршити сугестије одређених локација. 

 Решење проблема дефицита рекреативних садржаја и простора на одређеним 
територијама у ситуацији када Општина није у могућности да сопственим средствима ове 
просторе обезбеди – могуће је реализовати и подстицањем улагања у реализацију 
комерцијалних рекреативних простора у овим зонама кроз различите врсте компензација, 
ослобађања од такси и сл. Због тога у овим зонама није могуће стриктно прописивати 
локације уколико у њима не постоји површина јавне намене на којој би се рекреативни 
садржаји могли унапред планирати. 
 

Треба размотрити аранжмане којима би се подстицала реализација локалних рекреативних 
простора минималним улагањем општине у опрему и локалног становништва у рад на 
реализацији простора које ће сами и користити. 
 
 
7.4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА / РАЗВОЈА СТАНОВАЊА 
 
 
На првом месту свакако треба јасно дефинисати општу стратегију развоја насеља у којој би по 
свом стратешком значају становање било један од приоритета. У зависности од развоја насеља 
и предвиђених праваца у којима би се оно развијало становање може бити доминантна 
функција или у најмању руку пратећи садржај посебним функционално јасно категорисаним 
зонама, пословања, продукције, рекреације и слично.  
 
Имајући у виду досадашњи развој насеља Сокобање и оно што се планом предвиђа, већ сада 
су јасно дефинисани простори где становања већ има или ће се евентуално појавити у већој 
мери и у том смислу дефинисање грађевинских рејона не би требало да буде проблем.  
 
Као посебан задатак на коме би град требало да базира своју стратегију развоја становања, 
може се дефинисати развијање стамбене политике. Наиме, у тржишним условима у коме се 
тржиште развија по принципима понуде и потражње, становање по својим карактеристикама 
представља област од изразитог значаја, у којој финансијски моменат има посебно место. На 
тим принципима управо и треба формирати стамбену политику, не као проблем социјалне 
категоризације, већ као извор економских добитака на нивоу насеља и његове управе. Сви 
облици становања осим социјално-категорисаних типова изградње, могу бити одличан извор 
прихода што је већ одавно доказано на тржишту некретнина, на којем општинске управе и 
агенције као представници самих градова (насеља) нису нашле своје место. Кроз личне 
приходе или одређене кредитне аранжмане, општина може да оформи свој стамбени фонд 
којим може да располаже на различите начине и остварује профит кроз рентирање, отуђивање 
станова и слично.  

Наравно, по свим принципима економије, остварени профит морао би поново да се враћа у 
повећање стамбеног фонда, градску инфраструктуру, планску документацију и слично. 
 
Посебно место у овом процесу требало би да има процес формирања тржишта некретнина, које 
није само склоп одређених околности које су довеле до тога да поједине насељске зоне и њихов 
стамбени фонд добију на значају или обрнуто, већ би то требало да буде циљан процес у коме 
би се посебни грађевински рејони потенцирали у односу на друге и тиме се подизала цена и 
значај. У том смислу посебну пажњу требало би посветити планској документацији, њеној 
свеобухватности и брзини доношења и издавања заинтересованим странама, инфраструктурној 
опремљености појединих насељских целина, њиховој функционалној опрељености, 
доступности, правцима будућег развоја насеља и свим осталим релевантним факторима за 
избор и бодовања одређене локације. 
Taкође, посебну пажњу треба посветити маркетингу и афирмацији посебних насељских целина, 
а последично и самог насеља, односно његових служби које би се као директни учесници 
укључиле у тржиште некретнина. 
 
Изузетно место у овом случају имали би посебни видови становања какви су апартманско, 
пословно, елитно и слични облици становања, где се град (насеље) укључује од самог почетка у 
одлучивање који су то простори где би се ови видови становања евентуално јавили, па све до 
првенства инвестирања и изградње као један од учесника који би могао да располаже завидним 
средствима. 
 
Наравно, на крају треба напоменути да становање умногоме зависи и од других функција које 
се могу јавити унутар насељске структуре, тако да је целокупан развој Сокобање у директној 
вези са развојем становања што треба имати у виду, како не би дошло до одређених сукоба у 
простору или у одређеним финансијским, функционалним, еколошким и сличним аспектима 
развоја. 
 
Фазност планског концепта развоја становања 
 
С обзиром на постојеће и предвиђене трендове размештаја становништва, њихове 
концентрације на подручју општине, лоцирање зона рада и привређивања, у целини, очекује се 
известан пораст стамбених површина, али се акценат ставља на равномернију и ефикаснију 
дистрибуцију становања како у оквиру појединих зона, тако и на нивоу целокупног простора 
Плана, а пре свега, подразумева унапређење већ започетих зона.  
На основу претходног, циљеви овог Плана, када је у питању аспект развоја становања, имају 
три основна програмска и временска нивоа, или три фазе и то: измену и унапређење постојеће 
стамбене структуре (I), ширење основне базе становања (II) и развој намене и функција (III). 
 
I фаза – измена и унапређење постојеће стамбене структуре 
Измена стамбене структуре, у првој фази, подразумева, пре свега, реконструкцију и 
унапређење постојеће стамбене структуре. 
Ово подразумева проширење постојећег стамбеног фонда, подизање квалитета кроз физичка и 
функционална унапређења и основно опремање свих зона становања, изградњу уличне мреже, 
итд. У овој фази врши се планска регулација стамбених зона и блокова. 
 
Такође, с обзиром на започете трендове у развоју функција у оквиру стамбених зона, предвиђа 
се интензивнији развој пратећих функција и садржаја као допуна становању. У том смислу 
подиже се степен функционалности и атрактивности већ постојећих зона, и ствара основа за 
даљу надоградњу стамбеног фонда. 
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Посебну пажњу треба посветити зонама непланске изградње где чак недостају основни видови 
опремљености од просторно-физичких до планских. У том смислу такве зоне што више треба 
приближити урбаној структури и предвиђеној политици развоја функције становања. То се 
посебно односи на стамбени фонд у зонама где се становање јавља чешће као пратећа 
функција. Ту се мисли на обезбеђивање потребне инфраструктуре, уличних коридора 
потребних пресека, хоризонталне и вертикалне сигнализације, паркинг и пешачких површина и 
сл. 
 
II фаза – ширење основне базе становања 
Друга фаза подразумева ширење базе становања и значајну изградњу нових објеката. 
Изградња, која обухвата значајно повећање густина и броја стамбених јединица,односно урбану 
обнову зона у којима је започет тренд изградње стамбених објеката, кроз више нивоа уређења 
простора, изградњу социјалне и друштвене инфраструктуре, развој допунских садржаја, итд. У 
овој фази значајније промене десиле би се у руралним зонама где се проширивањем границе 
плана и увођењем нових садржаја у градску матрицу појављују нове зоне које би се евентуално 
предвиделе за стамбену изградњу. 
 
Истовремено, ова фаза иницира изградњу викенд насеља и зона становања у функцији туризма 
уз водене површине (речне токове, језеро) и друге природне атрактере. Са тим у вези потребно 
је обезбедити поред просторних капацитета, и евентуалну маркетиншку подршку како би 
новонастали садржаји касније имали своју функционалну и економску оправданост. 
 
Као последње евентуално треба предвидети изградњу нових објеката у функцији становања 
који недостају на овој територији, а тичу се туристичких капацитета и смештајних капацитета уз 
зоне рекреације. 
 
III фаза – развој намене и функција 
Развој намене и функције треће фазе обухвата надградњу ширег функционалног карактера. 
Ниво надградње, у комбинацији са зонама центара свих нивоа, пословања и градске опреме, 
добија шири функционални карактер. Ова фаза подразумева виши материјални ниво општине и 
шири значај у оквиру Србије и регионалног подручја, односно веће ″интересовање″ за 
Сокобању. 
 
Истовремено, овакав развој значајно обогаћује град у материјалном погледу, урбаном и 
пословном карактеру (проширени центар, квалитетна изградња, локално и шире 
запошљавање). Исто тако, подразумева и трајан суфицит станова за издавање, пословно и 
двојно становање, односно, потпуну валоризацију стамбеног фонда и локација и развијено 
тржиште станова. У овој фази, град би морао да тражи своје место као релевантан фактор у 
инвестирању и кредитирању новог стамбеног фонда. 
 
Ова фаза, такође, подразумева изградњу нових стамбених зона под условом да дође до 
промене броја становника, размештаја радних зона, активирања нових путних праваца, итд. 
 
Предложену фазност развоја треба посматрати условно, у зависности од кретања и 
преклапања најразноврснијих чинилаца који утичу на остварење одређених приоритета развоја. 
Становање се може развијати само као пратећи садржај, поготово у новонасталим зонама 
насеља, јер с обзиром на нове трендове развоја и потребан ниво опремљености, тешко је 
веровати да би се становање могло јавити као посебан просторни ентитет, у смислу самосталне 
просторне дистрибуције, а да за то постоји економска оправданост. Дакле развој целокупног 
насеља у многоме ће диктирати и фазност развоја, односно просторне дистрибуције, стамбених 
капацитета. 

7.4.1. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 
Управа 
Оно у чему би општинска управа могла да нађе своје место јесте, пре свега, дефинисање јасне 
стамбене политике која би се првенствено очитавала у просторној дистрибуцији стамбених зона 
унутар градског ткива, као искључиво стамбених зона или зона где се становање може јавити 
као допунска или чак пратећа функција у комбинацији са неком другом функцијом. Наравно 
своје место градска управа може наћи, преко својих органа, и у процесима инвестирања и 
кредитирања, самостално или у спрези са другим учесницима, где би се стамбеним фондом 
који би тако настао располагало као са приватном својином, што подразумева рентирање, 
отуђивање и слично. На тај начин градска управа могла би активно да учествује у формирању 
стамбеног фонда и да на тај начин постане директан учесник, што би значајно променило њену 
перцепцију по питању овог градског садржаја. Тачније, располагање овим капацитетима и 
улажење у проблеме тржишта од градске управе, створило би равноправног учесника у свим 
фазама од планске, преко инвеститорске до самог корисника ових капацитета. 
 
Грађани 
Учешће грађанства дефинисано је још од како су на овим просторима почели да важе тржишни 
закони, понуде и потражње. У том смислу грађанство представља најактивнију групу чије 
потребе треба директно задовољити. 
 
Грађанство је оно коме ће бити пласирани нови стамбени садржаји. Оно што је сад битно, 
поготово у некој првој фази развоја, јесте то да ће грађанство морати да сноси одређени трошак 
опремања постојећих зона становања, где опремљеност није на потребном нивоу. У том смислу 
ради заштите њихових интереса, потребно је постићи што већу партиципацију грађана, и 
иницирати њихово учествовање још у фази доношења планске документације. Ради тога, 
потребно је организовати што више јавних увида, трибина на ову тему, саветовања и сличних 
облика партиципације, како би се ова тема што више приближила становништву и како би у 
фази имплементације плана било што мање замерки. 
 
Предузетници 
Ово је група чији се утицај тренутно највише осећа у свим структурама функционисања наеља, 
од доношења планова до саме реализације. Предузетнике треба укључити у саму фазу 
доношења планских аката, како би се у што већој мери приближили ставови градске управе, 
релевантних служби по питању становања и предузетничке иницијативе, јер су они данас у 
приметном раскораку. 
 
Са друге стране, у овој групи треба тражити партнера за евентуална улагања, јер град може ући 
у одређене аранжмане са предузетницима и на тај начин постати релевантнији фактор у 
креирању стамбеног фонда и тржишта некретнина. Такође, посебним законским одредбама, 
треба створити услове да се предузетници укључе у процесе планирања и изградње 
инфраструктуре, уличне мреже и других видова опремања, јер и овде они преко посебних 
аранжмана са градском управом могу остварити одређену добит. На тај начин одређена 
средства би се усмерила и на директно повећање опремљености и стандарда ових зона, 
финансијски моменат самих предузетника не би био угрожен, градска управа би се директније 
укључила у сва питања изградње, а само грађанство добило би боље услове за повећање 
стандарда и бонитета стамбених структура. 
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Држава 
Држава своје место може да нађе у процесу формирања стратегије становања на нивоу 
државе, као и иницирању посебних програма развоја посебних типова становања чији би 
капацитети били предвиђени пре свега туристичким садржајима са циљем афирмације 
природних и створених погодности. У том погледу, држава би евентуално могла да се нађе као 
медијатор и посредник између Сокобање и међународних организација које би по питању 
становања могле да помогну насељу. Та помоћ огледала би се у преношењу сличних искустава 
из других земаља путем семинара и сличних манифестација, или чак у директној помоћи путем 
кредитирања. 
 
Међународне организације 
Искуства из других земаља често могу бити од помоћи како би се предупредили евентуални 
пропусти који могу да настану у процесу доношења планова или њихове имплементације. Са 
друге стране међународна заједница, преко својих организација, може да нађе интерес и у 
кредитирању стамбених капацитета, инфраструктуре и саобраћајне мреже. На тај начин 
непосредно се утиче на повећање стандарда и приближавање наше земље Европској унији. 
Такође, у процесу имплементације, значајна би била помоћ одређених организација у процесу 
координирања и остваривања планова и њихових смерница. 
 
7.4.2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТАНОВАЊА 
 
Планска документација 
 
Најважнији сегменти стамбеног тржишта су тржиште стамбених парцела и локација, тржиште 
станова, тржиште закупа станова и финансијско тржиште. У стамбеној области, поред тржишта, 
други неопходни инструмент је план који треба да обезбеди социјалну сигурност као битан 
елемент јавног интереса. 
 
Спровођење Плана генералне регулације Сокобање, вршиће се: 
 
- Директно на основу општих правила уређења и правила грађења дефинисаних овим 
Планом.  
 
Такође, за поједина подручја од општег јавног интереса, као и за специфичне програме, 
пожељно је спровођење конкурса, како би се благовремено и на прави начин сагледале 
могућности развоја појединих подручја. 
 
Менаџмент систем 
 
Овај систем чине три групе актера које најгрубље можемо поделити на: институционалне 
структуре управљања и планирања, инвеститорске фондове и кориснике. У овом случају битно 
је дефинисати улогу прве две групе, чији је циљ да формирају тржиште некретнина на основама 
тржишне економије и своје производе пласирају заинтересованим лицима. 
 
Институционалне структуре управљања 
 

 Републичка влада и надлежна министарства . 
Улога министарства би била доношење регулаторног оквира, закона, подзаконских 
аката, правилника, норматива и слично, стамбене политике и других стратешких 
докумената. 

 
 Републичка агенција за становање - чија би улога била да прикупља наменска 

средства и  да одобрава кредите у складу са националном стратегијом развоја стамбене 
политике. 

 
 Органи локалне самоуправе - оне би спроводиле национални програм стамбене 

политике кроз планирање, земљишну политику и реализацију конкретних програма. 
Такође, ове институције би могле да прикупљају средства и директно инвестирају у 
опремање земљишта, инфраструктуру или сам стамбени фонд. 

 
 Јавна предузећа – општинскеа управа, јавно предузеће Дирекција за урбанизам и 

изградњу Сокобање, невладине организације, које би могле да прибављају средства и 
располажу својим личним стамбеним фондом. 

 
Инвеститорски фондови 
 

 Приватни предузетници - директни улагачи у стамбени фонд, пословни простор или 
индустријске објекте, ради обрта капитала и остваривања директног профита. 

 
 Осигуравајућа друштва - они купују краткорочне папире, државне обвезнице, деонице, 

дугорочне зајмове, хипотекарне папире, земљиште, имовину и имовину која је дата под 
лизинг. Улагања у некретнине осигуравајућа друштва обављају директном куповином већ 
изграђених станова или улажу у изградњу, заједно са компанијама које се баве развојем, 
затим предузећима која увећавају своју имовину или грађевинским фирмама. 

 
 Пензиони фондови - куповином станова они штите своју имовину од инфлације и имају 

могућност додатне зараде и увећања капитала. 
 

 Добротворна друштва - ова друштва најчешће црквена, имају могућност формирања 
својих фондова и улагања средстава у некретнине, од чега се остварује директан профит 
који се може користити у сврхе стипендирања и других видова помагања, при чему се 
ослобађају пореза. 

 
 Имовинске компаније типа трустова - баве се улагањима у развој, урбаном 

реконструкцијом. Имовина им служи за залог - хипотеку за добијање зајмова, а камате 
враћају из остварених ренти. 
 

 Страни инвеститори - директан обрт капитала и остваривање профита. 
 

 Акционарска и деоничарска друштва - располажу својим капиталом који улажу у 
профитабилне послове какав је зидање станова.  

 
 Ортачка удружења - конзорцијум чији се чланови удружују око заједничког интереса-

зидања станова и остварења профита, продајом, рентирањем и слично. 
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Заинтересоване стране 
 
То су власници некретнина који их купују најчешће ради задовољења основних животних 
потреба за стамбеним простором, али их могу куповати и ради препродаје, рентирања, 
узимања зајмова и слично. У сваком случају ова група директно утиче на тржиште некретнина 
диктирајући темпо потражње за становима, што је опет у директој вези са другим чиниоцима у 
држави, као што су монетарна политика, друштвени производ, привреда и слично. 
 
 
7.4.3. ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНОВАЊА 
 
Ценећи чињеницу да обезбеђење стамбеног простора, уз осигурање радног места, представља 
минимум животне егзистенције, потребно је успоставити модел стамбене изградње и стамбене 
политике примерен условима тржишног привређивања, са једне стране, док са друге, треба у 
обзир узети све специфичности градског подручја и у складу са тим, подстицати, усмеравати, 
потпомагати и наравно, контролисати адекватан и што равномернији развој стамбених 
садржаја. 
Један од значајних инструмената артикулације стамбене политике може бити кредитна 
политика. Познато је да стамбена политика обухвата поступке и активности којима општина 
усмерава стамбену изградњу у жељеном правцу, односно: 
- пореску политику у стамбено-комуналним делатностима 
- кредитну политику у области изградње стамбених објеката 
- нормативне и законске прописе за пројектовање и грађење стамбених објеката 
- контролу реализације планова 
 
Улагање у станоградњу нема карактер високопрофитабилних пројеката на кратак рок, али може 
бити атрактивно из других разлога. Ту, пре свега, треба имати у виду сигурност прихода који 
могу бити привлачни одређеним категоријама улагача и акционара као поуздан начин за 
очување вредности улога. 
 
У таквој структури улагања и општина може тражити своју шансу, као директни улагач својих 
средстава, или као непосредни улагач давањем земљишта у закуп. У том погледу 
најисплативији вид оваквог улагања било би инвестирање у објекте који становању придодају 
друге (углавном) комерцијалне функције, што би условљавало ексклузивитет локација које би 
биле искоришћене за овакав вид изградње. 
 
Потребно је размишљати и о такозваном социјалном становању, које се такође може 
реализовати као подухват искључиво финансиран из приватног сектора, или опет, партнерским 
удруживањем приватног капитала и општине. Таквим стамбеним фондом може се располагати 
на начин трајног отуђивања преко стамбених кредита, или давањем под закуп. 
 
На територији насеља, где је предвиђен интензивнији развој спорта, рекреације и туризма, 
развој становања би требало директно везивати за ове садржаје. У том смислу приватни 
капитал био би окосница улагања, док би општина свој интерес овде тражила у инсистирању на 
поштовању планова и прописа са једне, као и подстицању јачања ових делатности, са друге 
стране. 
 
Један од приоритетних задатака општинских власти је улагање у развој путне мреже и 
инфраструктуре као основ за развој осталих, па и стамбених садржаја. 
 

Такође, општина би разним облицима субвенционирања и олакшица, требала активно да 
потпомогне пре свега у иницирању програма развоја примарних, секундарних и терцијарних 
делатности, што би се, последично, одразило и на интензивнији развој стамбених садржаја. 
 
 
7.5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА / РАЗВОЈА ПРОДУКЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ   
 
 
ЛИСТА  ПРИОРИТЕТНИХ  АКТИВНОСТИ  ЗА  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
а) Редослед активности за остварење планиране организације 
 
У процесу имплементације планираног концепта будућег развоја продукционих делатности на 
територији насеља Сокобања посебно треба обратити пажњу на активности које се претходно 
морају спровести, а односе се на: 
 
• Евидентирање појединих просторних целина и њихово класификовање зависно од 
препознатих одредница постојећег стања и с тим у вези могућих програма и акција развоја: 
1. Зоне и потези који су, кроз анализу постојећег стања , идентификовани као потенцијали 
будућег развоја, било да се ради о онима који у постојећој функционалној структури  већ 
егзистирају као чиниоци развоја привреде (туристички капацитети, термални извори, река 
Моравица, културно-историјски споменици, центар насеља..), или о онима који поседују бројне 
локационе предуслове за различите облике привређивања а тренутно су делимично или 
потпуно неактивирани (потез уз државни пут). 
 Евидентирање укључује процену: 

 привлачности и диверсификације туристичке понуде и капацитета, 
 оптималног коришћења природних ресурса за развој продукционих делатности, 
 усклађености туристичких делатности и осталих продукционих делатности, 
 утицаја на животну средину. 

 
2. Са друге стране, неопходно је евидентирање и успостављање директних корелација између: 

 постојеће структуре туристичких делатности односно свих облика туристичке делатности 
који се на простору насеља  развијају,   

 потреба за развојем нових облика привређивања а у складу са постављеним циљевима 
развоја општине, 

 потенцијала насеља за развој нових облика привређивања, 
 широког спектра различитих облика продукционих делатности. 

 
3. Умрежавање претходно наведена два система структуре продукционих делатности и 
дефинисање  програма развоја општине. 

 
-  Ову фазу било би нужно да прати бележење и чување свих  података у ГИС систему, у облику             
" банке података ". 
 
•  Прецизирање програма развоја у чему насеље Сокобања треба да се консултује са свим 
релевантним  институцијама у земљи, као и из Европске уније, а у смислу програма подршке 
развоју градова (социо-економски развој и различити облици улагања у привреду општине, 
општине и ширег окружења, развој инфраструктуре, реконструкција и ревитализација градских 
центара). У том случају треба дефинисати развојне пројекте ради конкурисања код европских 
фондова на трансрегионалној основи. 
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• Успостављање трајне сарадње са суседним градовима и општинама, посебно када су у 
питању: 

- привредне зоне које се развијају дуж просторно-функционалних репера чији значај 
превазилази границе насеља па чак и општине (главни путни правци), 

- продукционе делатности, попут различитих облика индустријске производње, које имају 
сложене технолошке процесе и изискују лежишта сировина ван подручја насеља 
односно општине, њихов транспорт као и дистрибуцију финалних производа на тржиште 
знатно шире од територије насеља Сокобања, 

- саобраћајна и инфраструктурна мрежа чије трасирање може значајно да унапреди 
доступност и снабдевеност одређених привредних зона као и процес пласирања 
финалних производа, 

- финансијска улагања у веће производне подухвате. 
-  

• Анимирати локално становништво, односно све чиниоце локалних заједница (у свим 
фазама развоја) као најбоље познаваоце потенцијала дате локације и непосредног окружења и 
важне актере у активирању тих потенцијала. 
 
б) Фазност имплементације 
 
У процесу реализације новопланираног концепта дистрибуције и формирања зона продукције 
фазност у простору није прецизно детерминисана и нема директних условљености међу 
њима.То је првенствено из разлога претпостављене доминације тржишта, односно развоја 
оних облика производње и на оним локацијама за које се, у одређеном моменту, јави интерес и 
финансијски капитал. Зато је неопходно поседовање такве базе података која ће обухватати 
све потенцијалне локације за развој производње на подручју насеља, са јасно датим 
локационим условима које оне поседују као и препорукама о типу продукционе делатности 
путем које би се оне, на најбољи могући начин, активирале. 
 
Међутим, могуће је дати низ приоритетних фаза у активирању простора а условљено је 
постављеним циљем искоришћења потенцијала насеља и његовог економског просперитета: 

1. Активирање постојећих зона и потеза, који имају мање или више развијену 
функционалну (туристичке активности и припадајућу инфраструктурну мрежу) и физичку 
структуру, а које се кроз реструктуирање, реконструкцију, потпуну или делимичну 
пренамену , различите мање обимне интервенције, могу довести до знатно вишег 
степена ефикасности и продуктивности . 

2. Унапређење постојећих зона са туристичким потенцијалима и активирање нових на 
подручјима где локација и слободне површине то дозвољавају, као и просторима који 
потенцијално могу доживети пренамену. 

3. Формирање линеарних праваца развоја насеља који прате постојеће и новотрасиране 
саобраћајнице 

4. Активирање зона, потеза, пунктова уз важне саобраћајне правце као што је државни пут 
II реда, дуж којег је и у постојећем стању приметан тренд концентрисања различитих 
облика производње а условљено предностима које он, својим рангом, карактером 
саобраћаја и профилом саобраћајнице, носи. 

 
 
 
 
 
 
 

7.5.1. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 
Државне институције: 
- Министарство животне средине, рударства и просторног планирања; 
- Министарство туризма; 
- Министарство инфраструктуре; 
- Министарство финансија; 
- Министарство саобраћаја; 
- ЈП «Путеви Србије» 
Учешће државних институција првенствено је важно у домену дефинисања развојних програма 
на нивоу Републике, заузимања одређене политике по питању развоја привреде и економије, а 
у складу са тим, могућег усмеравања финансијских средстава и различитих облика улагања и 
донација. То је посебно важно у процесу реализације планираног концепта развоја туристичко- 
пословних делатности (туризма, угоститељства, пословања и индустрије) које захтевају висока 
почетна улагања у објекте и разгранату и добро опремљену инфрастуктурну мрежу. 
 
Општинска управа: 
- Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобање; 
- Урбанистичке и пројектне агенције и бирои. 
Општинска управа требало би да има доминантну улогу у процесу формирања свеукупне и 
исцрпне базе података о потенцијалима насеља, односно сваке појединачне локације за развој 
продукционих делатности са једне стране, као и потребама и интересима за одређене облике 
продукције, са друге стране. Такође би требало и да представља основну спону између јавног и 
приватног сектора. Обзиром на тренутни степен развијености продукционих делатности, 
посебно туристичко-угоститељских, свака појединачна активност и иницијатива приватног 
сектора за развојем и градњом треба да буде стимулисана и подржана без обзира да ли се 
ради о реконструкцији постојећих хотелских капацитета и приватног смештаја или о формирању 
нових капацитета у деловима насеља који су тренутно недовољно активирани и 
инфраструктурно лоше опремљени. Средства са којима град располаже пре свега треба да 
буду усмерена ка инфраструктурном и саобраћајном опремању и делова насеља ван градског 
центра како би се подстакао процес развоја различитих облика продукције и запошљавања 
становништва и тиме створили предуслови њиховог привредног односно економског 
просперитета. Улагања општине су у овом случају минимална, а више стимулативна кроз 
понуду посебних услова наплате накнада за коришћење земљишта и инфраструктуре. 
 
Предузетници: 
- Акционари у приватизованим индустријским комплексима; 
- Мала и средња предузећа; 
- Компаније. 
Ово је група чији се утицај тренутно највише осећа у свим структурама функционисања 
општине, од доношења планова до саме реализације. Предузетнике треба укључити у све фазе 
израде планских аката, како би се у што већој мери приближили ставови градске управе и 
предузетничке иницијативе. Са друге стране у овој групи треба тражити партнера за евентуална 
улагања, јер град може ући у одређене аранжмане са предузетницима и на тај начин постати 
активнији учесник у деловању тржишта. Такође, посебним законским одредбама треба створити 
прецизне услове финансирања и улагања у различите економске програме и пројекте којима би 
се заштитио приватни капитал али и потребе и интереси и јавног сектора. 
 
Грађани: 
- разни видови удруживања на нивоу локалне заједнице, одређених просторних целина 
различите величине почев од већих зона.  
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Грађани би могли да представљају један од водећих чиниоца, посебно у процесу активирања 
зона туристичког смештаја и укључивањем у мрежу понуде. У том домену иницијатива грађана, 
као познаваоца и корисника потенцијала одређене парцеле, изузетно је важна. Са друге стране, 
у стамбеним зонама ткђ. је важно њихово учешће посебно у процесу активирања уличних 
фронтова односно пренамене приземља стамбених објеката. 

 
 
7.5.2.  МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
Као најосновније мере и инструменте треба сматрати дефинисање јасне политике привредног 
развоја насеља а у складу са програмом развоја општине и ширег окружења. У оквиру те 
политике потребно је донети уговор о имплементацији који ће дефинисати носиоце 
одговорности као и све фазе реализације и мониторинга. 
   
а) Планска документација 
 
У циљу што боље имплементације плана треба предвидети: 
1. Спровођење постојеће урбанистичке документације (Планови детаљне регулације, 
урбанистички пројекти) који нису у супротности са правилима овог Плана генералне регулације. 
 
Такође, за поједина подручја од општег јавног интереса, пре свега комплексе у центру насеља, 
уз реку Моравицу и Градашницу, на Чуки и Врелу, као и за специфичне програме, пожељно је 
спровођење конкурса, како би се благовремено и на прави начин сагледале могућности њиховог 
развоја. 
б) Менаџмент систем  
 
Овај систем чине три групе актера које најгрубље можемо поделити на: институционалне 
структуре управљања и планирања, инвеститорске фондове и кориснике. У овом случају 
битно је дефинисати улогу прве две групе, чији је циљ да формирају тржиште некретнина на 
основама тржишне економије и своје производе пласирају заинтересованим лицима. 
 
Институционалне структуре управљања 
 
Републичка влада и надлежна министарства – министартво туризма, министарство животне 
средине, рударства и просторног планирања, министарство инфраструктуре, министарство 
финансија, министарство рада, запошљавања и социјалне политике, министарство за 
економске везе са иностранством. Улога министарства би била доношење регулаторног оквира, 
закона, подзаконских аката, правилника, норматива и других стратешких докумената. 
Органи локалне самоуправе - они би спроводили национални програм привредног и 
економског развоја кроз планирање, земљишну политику и реализацију конкретних програма. 
Такође, ове институције би могле да прикупљају средства и директно инвестирају у опремање 
земљишта, инфраструктуру или развој одређених производних делатности. 
 
Инвеститорски фондови 
 
Приватни предузетници, имовинске компаније типа "трустова" (баве се улагањима у развој, 
урбаном реконструкцијом), страни инвеститори, акционарска и деоничарска друштва, ортачка 
удружења (конзорцијум чији се чланови удружују око заједничког интереса). 

ц) Инструменти 
 

Обзиром на низак ниво развијености привреде и економије насеља Сокобања и немогућности 
интензивнијег укључивања јавног сектора у његово унапређење, а условљено друштвено - 
економском ситуацијом не само насеља већ и ширег окружења, односно недостатком потребних 
финансијских средстава, од кључног је значаја подстицање приватне иницијативе. У том 
домену, град може битно да допринесе имплементацији плана кроз осмишљавање одговарајуће 
пореске и кредитне политике са јасно датим условима примереног тржишног привређивања. 
То је посебно важно када се узме у обзир карактер улагања у продукционе делатности односно 
потреба за високим почетним капиталом и дугорочност инвестиција. Градска управа треба да 
понуди што оптималније услове опорезивања и кредитирања и да обезбеди сигурност 
инвестиција. Истовремено, у оваквој структури улагања и општина може тражити своју шансу 
кроз инфраструктурно опремање подручја насеља, које је предуслов започињања развоја било 
ког облика производне делатности. 
 
 
7.6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА У ДОМЕНУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 
 

Инструменти развоја јавних служби везани су за мере имплементације у овом домену 
кроз усклађивање елемената планирања, управљања и финансирања развоја јавних служби на 
локалном нивоу, односно нивоу општине и насеља Сокобање, уз континуални процес праћења 
потреба корисника. 

Инструменти имплементације планских решења у домену јавних служби испољавају се 
кроз координацију и праћење активности: 

o Израда и доношење урбанистичких планова на локалном нивоу (ПДР, УП); 
o Контрола изградње објеката јавних служби; 
o Програми развоја локалне заједнице / општине; 
o Израда програма развоја регионалног значаја; 
o Општи програмски елементи дефинисани на локалном нивоу; 
o Финансирање изградње објеката; 
o Финансирање зарада и других трошкова; 
o Финансирање инвестиционог одржавања и др.; 
o Управљање / организација служби сходно актуелним локалним потребама; 
o Уређивање и обезбеђивање јавног грађевинског земљишта; 
o Брига о изградњи, одржавању и коришћењу локалних путева и јавних објеката од 

општинског значаја; 
o Брига о изградњи, одржавању и коришћењу путева и других јавних објеката од 

регионалног значаја; 
o Брига о јавном градском / приградском /међумесном превозу; 
o Брига о посебном превозу ученика. 
o Брига о посебном смештају ученика. 
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Инструменти у домену локалних политика развоја и регулативе треба да се максимално ослоне 
на могућности и компетенције локалне самоуправе, односно на релацији: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посебно се инсистира на кохерентности сектора јавних  
 
 
 
 

 
 
Ефикасност примене инструмената имплементације и исправност избора зависи од: 

(а)могућности усклађивања акција на истом просторном, односно управно-административном 
нивоу, уз укључивање одговарајућих мера локалне регулативе и локалне фискалне и пореске 
политике, и (б)усклађивања између територијално-административне организације, подручја 
урбанистичког плана и подручја планова јавних служби. 
 

Имплементација планских решења јавних служби у великој мери зависи од имплементације 
планских решења из Просторног плана општине, јер наведена решења могу битно растеретити 
и уравнотежити систем јавних служби, а посебно образовања на територији општине и тако 
делом определити просторна решења Плана генералне регулације.  
 

Планска решења везана за новопланиране објекте јавних служби могу се имплементирати 
уколико не постоје препреке за промену статуса земљишта које је Планом предложено да буде 
намењено у те сврхе (из осталог или земљишта посебне намене у јавно грађевинско 
земљиште). У неизвесним (друштвеним) околностима трансформације земљишта и објеката 
посебне намене планска решења су формулисана на начин који обезбеђује дугорочно 
коришћење ових зона за добробит локалне заједнице, како би се обезбедила планска основа 
њиховог превођења у статус јавног грађевинског земљишта када се за то обезбеде формални 
услови на вишем нивоу.  

 
 
 
 
 
 
 

7.6.1. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОКВИРУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Процеси трансформације градских централних функција током 
имплементације 
 
У односу на постављени концепт развоја и стање развијености централних функција у 
постојећој градској структури процеси трансформације и имплементације градских централних 
функција могу се одвијати по неколико сценарија, у зависности од процеса развоја осталих 
градских подсистема. Један од кључних фактора од којих зависи процес трансформације 
градских централних функција је сценарио развоја система саобраћаја у граду и уличне 
матрице. Ова два градска подсистема у уској су корелативној вези у фази имплементације 
постављених концепата и могу допуњавати један другог посебно у смислу испуњења 
економских предуслова имплементације. У том смислу, пре свега просторни аспект процеса 
трансформације градских централних функција директно је условљен степеном развијености 
система саобраћаја у граду, а програмски планираним капацитетима уличне мреже. 
 
У програмском смислу, пре свега, а потом и у просторном, процес трансформације и 
имплементације система градских централних функција директно зависи од социо-економских 
услова, односно од структуре потреба становништва и њихове просторне алокације. Развој 
планираних централних места и степен реализације програмске понуде и концентрације 
централних активности, зависиће од степена концентрације потреба становништва у одређеним 
просторним целинама. У том смислу, процеси трансформације ће се одвијати фазно, и то у 
зависности од укупне стратегије имплементације концепата развоја свих градских подсистема и 
ефикасности и ефективности управљачке функције урбаног менаџмента. 
 
Када је реч о трансформабилности система центара битно је напоменути да у организационом 
и просторном смислу постоји висок степен трансформабилности одређених централних облика: 
пунктови се могу трансформисати у зоне или линије, зоне у пунктове, линије у систем пунктова, 
... што ће зависити од природе процеса развоја градске структуре. 
 
Развој и имплементација сектора градских централних функција нужно доводи до 
трансформације укупне урбане структуре унутар самог система, као и простора са којима је у 
интеракцији. Обзиром на изузетну динамичност система центара, трансформабилност и 
имплементација централних простора треба да је у адекватном односу са степеном извесности 
друштвених промена. Ово се пре свега односи на специјализоване центре посебних просторно-
физичких форми. Наиме, просторно-физичке форме специјализованих центара често имају 
ограничену трансформабилност за другачије видове коришћења. Проблеми се јављају када се 
овакве структуре лоцирају у густо изграђеном градском ткиву, заузимајући простор високе 
локационе вредности1. У том смислу трансформабилност централних места не само да утиче 
на микролокационе вредности, већ и на трансформабилност система центара у целини. 

                                                 
1 Типичан пример у нашој пракси су тржно-услужни центри грађени у последљих десет година са просторним структурама које су 
можда одговарале датом тренутку, али већ сада представљају превазиђену форму са аспекта тржишне логике. Најчешће се ради о 
више-етажним грађевинама са низом малих просторних јединица које одговарају централним активностима задовољења потреба 
периодичне фреквенције. Форме које су грађене у тренутку потпуног недостатка ових активности у укупној градској структури 
ставиле су у други план важност критеријума приступачности и привлачности ових простора. Међутим у ситуацији повећања 
заступљености ових садржаја у укупној градској структури тржишну утакмицу добијају просторне форме које су саобраћајно 
приступачније и флексибилније. Тако сада одумиру мали локали на вишим етажама, а изграђени објекти су тако грађени и 
материјализовани да је њихова реконструкција веома компликована и неисплатива. 
 
 

Закон о јавним 
службама  

Закон о локалној 
самоуправи 

Закон о планирању и 
изградњи 

Ресорни закони о:  
образовању, 
здравственој заштити, 
итд. 

Правилници о 
просторним и 
урбанистичким 
плановима, 
регулацији и 
парцелацији, итд.  

 

Уредбе о просторној 
дистрибуцији објеката 
јавних служби итд. 

Одлуке о уређењу 
грађевинског 
земљишта, итд. 

Локални прописи у 
домену пореске 
политике, итд. 
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Мере, инструменти и учесници у имплементацији централних активности 
 
У односу на тренутни степен развијености насељских центара, свака појединачна активност и 
иницијатива приватног сектора за развојем и градњом комерцијалних делатности у насељским 
центрима треба да буде стимулисана и подржана без обзира да ли се ради о комбиновању 
комерцијалих активности са становањем или чисто комерцијално-услужно-пословним 
садржајима. Средства са којима Општина Сокобања располаже пре свега треба да буду 
усмерена ка развоју уличне мреже и инфраструктуре и подизање степена опремљености јавних 
простора у насељским центрима. У том смислу потребно је подићи ниво услова у 
најнеразвијенијим подручјима обухвата Плана како би се подигао степен привлачности и 
приступачности простора. Није реално очекивати у овом тренутку да општина Сокобања 
располаже средствима за улагање у објекте друштвеног стандарда, па у том смислу треба 
стимулисати партнерство општине и приватног капитала за реализацију ових пројеката. 
 
Генерално посматрано основна стратегија општине Сокобања у погледу стимулисања развоја 
мреже насељских комерцијалних централних функција је стварање услова и отварање 
могућности за развој специјализованих центара у партнерском односу са приватним капиталом 
или са доминантно приватним капиталом. Улагања општине у овом случају су минимална, а 
више стимулативна кроз понуду посебних услова наплате накнада за коришћење земљишта и 
инфрастурктуре. Са друге стране, на местима где не постоји већ развијена саобраћајна и 
инфаструктурна мрежа као ни изграђена градска структура, не може се очекивати приватна 
иницијатива за улагањем, тако да ће задатак Општине Сокобања бити да обимнијим улагањем 
у инфраструктурно и обликовно уређење простора створи услове за приватна улагања.  
 
Ову врсту улагања град, Сокобања неће моћи да реализује без подизања нивоа продуктивности 
у већ развијеним насељима. У том смислу, стратешко деловање са једне стране усмерено је ка 
подизању нивоа квалитета и разноврсности понуде у већ развијеним насељима и деловима 
насеља, како би се приходи остварени по том основу преусмерили у  основна улагања у 
неразвијенијим деловима насеља. У том смислу свака иницијатива за реализацијом 
инвестиционих пројеката у неразвијенијим деловима насеља треба да буде стимулисана и 
подржана. 
 
Осим чисто економских и регулативних инструмената које је свака локална самоуправа мање 
или више успешно користила и до сада, биће неопходно развијање нових управљачких 
функција, односно активности локалне самоуправе и свих осталих учесника у развоју и то у 
домену организације и контроле процеса имплементације плана и политичко управних мера и 
инструмената. Услов за реализацију такве стратегија је изузетан ангажман локалне самоуправе 
на организацији и реализацији низа друштвених акција и процеса који ће обезбедити учешће 
свих актера у процесу развоја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У табели бр. 4 приказан је преглед мера и инструмената за развој и имплементацију централних 
активности на територији обухвата Плана генералне регулације Сокобање. 
 
Аспект  Мере Актери 

Економски 
 







Приватни сектор  
PPP – заједничка улагања  
Јавни сектор – инфраструктура 
Јавни сектор – путна мрежа 
Јавни сектор – уређење насеља 

Мала и средња предузећа 
Општинска управа 
 

Плански  



План детаљне регулације 
Урбанистичко-архитектонски конкурси 
Урбанистички пројекти 

Општинска управа 
Планерска агенција 
Комунална предузећа 

Организациони 






 

 





Стратешки програми и територијални 
менаџмент 
Акциони планови 
Управљачки маркетинг 
Програми изградње 
Банке локација 
Аквизиција инвеститора  
Сарадња са привредним удружењима и 
задругама  
Сарадња са грађанским удружењима и 
невладиним организацијама 
Конфликт менаџмент 
Алокација управних функција 
Оснивање агенција за развој 
Припрема и додела локација 

Општинска управа 
Урбанистичке службе 
Месне заједнице 
Агенције за стратешки 
развој 
Привредна удружења 
Грађанска удружења 
НВО 
Дирекција за изградњу 

Регулативни 
 

 


 





Степеновање накнада за коришћење и 
уређивање земљишта  
Повољни услови плаћања надокнаде и 
закупа 
Подизање локалних комуналних такси 
Смањење накнада за коришћење и 
уређивање земљишта  
Повољни услови закупа  
Смањење локалних комуналних такси 
Ослобађање неке од накнада   
Ослобађање од локалних комуналних 
такси 

Општинска управа 
 

Политички  





Програми привредног удруживања 
Програми грађанског удруживања 
Програми културе и едукације  
Програми пословне едукације 
Програми обнове села 

Општинска управа 
НВО 
Привредна удружења 
Грађанска удружења 
 

 
Табела 4. АКТЕРИ и МЕРЕ за ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ 
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7.7. МЕРЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПОЛИТИКЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНСКИХ 
РЕШЕЊА-ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Планска решења 
 
Решења од општег значаја 

 Заустављање загађивања животне средине и деградације природних простора кроз 
побољшање система управљања и контроле животне средине 

 Санација  и ревитализација деградираних површина  
 Доношење Плана управљања отпадом  
 Успостављање система мониторинга и еколошког информационог система; 

  
Решења од посебног значаја 

 Контрола и праћење стања квалитета ваздуха (за специфичне и основне загађујуће 
материје) 

 Спровођење мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, 
квалитета и количине 

 Изградња уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода 
 Контрола употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења земљишта  
 Укључивање у систем регионалног управљања отпадом и прикључивање на регионалну 

депонију отпада и увођење система рециклаже; 
 
 
Економско-финансијске мере 

 Ангажовање основних средстава буџета Републике Србије од дела накнада које се 
убирају од експлоатације природних ресурса са територије Општине Сокобања 

 Средства надлежних јавних предузећа на републичком нивоу (Завод за заштиту 
природе, ВПЦ "Србијаводе", ЈП "Србијашуме", Агенција за рециклажу и др) 

 Буџет Општине Сокобања на основу обавезе решавања највећих еколошких проблема  
 Кредити за увоз опреме и за технолошка решења према еколошким стандардима  
 Средства невладиних организација за решавање конкретних еколошких и комуналних 

проблема  
 Подстицајне мере за програме заштите и унапређења животне средине 
 Донације 

 
 
Нормативне мере 

 Обезбеђивање примене одговарајућих Закона и нормативних подзаконских аката из 
области заштите животне средине и заштите природних добара  

 Доношење одлука из области заштите животне средине у надлежности локалне 
самоуправе  

 Доношење одлука за активирање учешћа великих загађивача у партиципацији мера за 
заштиту животне средине 

 Израда и усвајање просторно-планских, урбанистичких и других стручних докумената за 
поједине просторне целине и локалитете 

 Имплементација планских решења из одговарајућих просторних и урбанистичких 
планова 

 Израда студија - Процена утицаја на животну средину за планиране пројекте и 
реконструкцију постојећих објеката, према важећој регулативи  

 Прописи везани за техничке мере и стандарде  
 
Организационе мере и инструменти 

 Израда пројеката и доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне самоуправе 
 Информисање и едукација грађана у локалној заједници кроз различите програме, 

манифестације, публикације и акције о потреби заштите и унапређивања животне 
средине и природним потенцијалима подручја 

 Побољшање инспекцијског надзора из домена заштите животне средине 
 Оснивање организационе јединице локалне управе за заштиту животне средине  
 Пријава еколошких студија, планова и програма код Министарства науке и заштите 

животне средине - Управе за заштиту животне средине  
 Усклађивање општинског буџета са Програмом Владе Републике Србије за изградњу 

система за пречишћавање отпадних вода, смањивање емисије загађујућих материја и 
др. 

 
Политике 

 Развој подручја у свим секторима у складу са основним принципима одрживог развоја 
 Израда посебних развојних студија и програма из области пољопривреде, туризма, 

водопривреде и др, у складу са еколошким капацитетом средине 
 Доследно спровођење принципа “загађивач  плаћа” 
 Подстицање локалне заједнице у иницирању и реализацији програма заштите животне 

средине 
 
 
7.8. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НАД НЕПОКРЕТНИМ 
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА СОКОБАЊЕ 
 
 
Приоритетне активности за имплементацију 
 
Активност 1  Спровести мере правне и техничке заштите над непокретним културним 

добрима Сокобање 
 
- Прикупљање и систематизација података о појединачним споменицима културе и подручју  
- Утврдити физичко стање споменика културе и потребу за превентивном заштитом 
- Извршити валоризацију културног наслеђа  
- Одредити критеријуме за очување вредности и значаја културног наслеђа 
- Вратити у првобитно стање споменике културе чије је карактер измењен и чија су  
  споменичка својства и вредности нарушене 
- Спровођење техничких мера заштите споменика културе  
 
 
Активност 2  Унапредити потенцијале културног наслеђа Сокобање 
 
- Унапређење интерпретације културног наслеђа  
- Развој културног туризма  
- Подстицати унапређење физичке структуре и инфраструктуре  
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 Инструменти развоја 
 

- У домену републичке надлежности - Завод за заштиту споменика културе у Нишу; 
- У домену органа локалне управе надлежне службе за област урбанизма и комуналних 

делатности; 
- Информисање и едукација грађана у локалној заједници кроз различите програме; 

манифестације, публикације и акције о потреби заштите културне баштине; 
- Побољшање инспекцијског надзора над објектима и локалитетима н.к.д; 

 
Објекти  у оквиру појединих делова старе сокобањске чаршије, са локалима одувек мање – 
више намењени потребама трговине, занатства и угоститељства сачували су, уопште 
посматрано овакав вид функција и до данас. 
Временом, зависно од промена намене појединих локала и њиховог корисника, настајале су 
на појединим објектима и такве врсте промена које су се пре свега одражавале на његов 
изглед, мада су поједини кључни објекти  успели  ако не у потпуности оно бар у довољној 
мери да задрже своја основна аутентична обележја. Међутим и код оних објеката чији је 
првобитни изглед нарушен, осећају се извесне вредности, тако да се на основу сачуване 
старе документације, односно аналогије, може повратити некадашњи изглед.  
Када је у питању ревитализација ових просторно - амбијенталних целина у склопу 
заштићених делова старе сокобањске чаршије, неопходно је да одговарајуће садржаје прате 
и одговарајућа партерна решења са инфраструктуром, што подразумева решења слободних 
површина у двориштима и комуникације. 
Крајњи циљ  је ревитализација са одређеним видовима презентације, чак уз давање и неких 
видова намене објектима сходно традицији у улицама Св. Саве, Војводе Мишића и 
Карађорђевој улици. 
Ревитализацијом у овом смислу  обавезно претходе одговарајући истраживачки захвати, 
затим конзерваторско – рестаураторске и друге  врсте интервенција зависно од стања у 
коме се одређени објекат налази. Циљ је да се свака просторна јединица у склопу одређене, 
чак и шире околине  у зависности од њеног значаја, тј. атрактивности, оспособи за практично 
коришћење, што подразумева апсолутно поштовање свих споменичких вредности.То се 
односи не само на спољни изглед и волумене, већ и на ентеријере, посебно оних објеката 
који у свом саставу  већ поседују одређене атрибуте, тако да у неким случајевима треба чак 
у прилог да иду и некој од карактеристичних функција. 
Градња нових објеката у склопу овако просматраних целина треба да представља одређене 
видове елементарне допуне  и то на местима где за то постоје погодни услови, односно 
потребе и под апсолутно одређеним принципима када је упитању њихова спратност, 
волумен и архитектура, како би се на тај начин испунили сви захтеви за уклапањима у 
односу на један овако заштићени амбијент. 
Сваки од објеката треба да има онакву намену каква је најприхватљивија у односу на 
традицију а у складу са савременим животним потребама. Треба напоменути да оне врсте 
објеката које би својом појавом ишле на штету традицији а тиме уједно и деградирале 
бањски простор  не могу доћи у обзир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
План генералне регулације представља континуитет планирања у односу на све претјодне 
планске документе који се односе на предметно подручје (ГУП и ПДР-ови) и у том смислу су 
кроз ПГР преиспитани сви ПДР-ови и суштински уграђени у решење ПГР-а.  
 
Зоне ПДР-ова који су преиспитани и суштински уграђени у планско решење ПГР-а су: ПДР 
„Бањица“, ПДР „Царина“, ПДР „Блок XXI“, ПДР “Блок Центар“, ПДР „Део блока Палилула 1“, ПДР 
„Чука II“, ПДР „Врело“, ПДР „Подина“, ПДР „Медник“, ПДР „Лептерија“ 
 
Сви ПДР-ови изузев ПДР „Царина“, ПДР „Чука II“ и ПДР „Лептерија“ су и формално престали да 
важе према налогу републичког инспектора, док наведена три ПДР-а остају на снази.  
 
Смернице за директну примену ПГР-а 
 
Сви планови детаљне регулације се спроводе на основу датих смерница за спровођење плана. 
Уколико постоји неусаглашеност важећих ПДР-ова са ПГР-ом, могу се урадити измене ПДР-ова. 
 
У деловима где се саобраћајно решење ПГР-а разликује у односу на ПДР примењује се решење 
из ПГР-а.  
 
Директна примена 
 
Овај План генералне регулације представља плански основ за формирање грађевинских 
парцела јавне намене, израду пројеката препарцелације и парцелације, урбанистичких 
пројеката и издавање Локацијске дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11). 
 
Локацијске и грађевинске дозволе се издају са позивањем на ПГР, а решења која су из ПДР-ова 
уграђена у ПГР примењују се у смислу горе наведеног континуитета планирања. 
 
Планска разрада 
 
На графичком прилогу 4.1 - Начин спровођења Плана генералне регулације, дате су зоне или 
целине које ће се даље детаљније разрађивати плановима детаљне регулације. 
 
У централној зони Сокобање - у зони „мермерног шеталишта“ обавезна је израда урбанистичког 
пројекта, што подразумева и прибављање свих неопходних мишљења и сагласности, ради 
очувања амбијенталних, културно историјских н специфнчних вредности микролокације. 
Урбанистички пројекат је обавезно радити за све објекте као што су: пословно-комерцијални 
објекти, објекти јавне намене, спортско рекреативни комплекси / хале, објекте здравсвеног 
туризма, хотеле високекатегорије. 
 
Етапе реализације 
 
План предвиђа етапну реализацију простора по нивоима и то кроз комунални, просторни и 
функционални ниво. Предвиђен је етапни развој подручја кроз анализу могућих опција-фаза 
постепеног активирања и реализације просторних, комуналних и функционалних целина. 
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7.10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА И ДАЉИ РАЗВОЈ 
 
У дефинисању концепта развоја најбољег коришћења шире и уже зоне Сокобање, може се 
рачунати на пресудни утицај из система природних и од човека створених атракција на ширем 
подручју зоне обухвата, а на којима је могуће изградити и успоставити одржив систем 
туристичких искустава. 
Иако је Сокобања позната по својим туристичким потенцијалима, та чињеница не представља 
атракцију на којој би се у већој мери, могао градити концепт туристичког отварања и коришћења 
целе зоне обухвата. Другим речима, систем искустава које цело подручје обухвата плана може 
понудити потенцијалним туристима требало би базирати на систему горе побројаних природних 
атракција које се још само планом допуњавају одређеним бројем додатних, створених 
атракција. 
 
На бази кључних атракција обухвата Плана може се закључити да је потенцијалним туристима у 
првој фази реализације могуће понудити следећи систем искустава: 

 доживљај реке 
 активности у природи - шетње, вожња бициклом, водене активности 
 спортске и рекреативне активности и остале активности наведене у графичком прилогу 

бр.  2.3. Функционална организација насеља са претежном наменом простора у обухвату 
плана и поделом на зоне и целине са истим правилима градње. 
  

 Полазећи од претходно планом дефинисаних атрација и система туристичких искустава 
које је могуће генерисати у Сокобањи, несумњиво је да већ у првој фази реализације постоји 
потенцијал за развој и тржишну комерцијализацију следећих туристичких производа: 

 spa i wellness, 
 одмор на реци, 
 MICE, с нагласком на incentive, team building, састанке и сл. 
 кратки одмори ("short break"), базирани на опуштању и активностима  
 други специјални интереси.  

 На тим атракцијама је планом дат систем расположивих инструмената, а будући 
инвеститори ће у складу с њима формирати прикладне туристичке производе, који се, у циљу 
успешне комерцијализације, туристичком тржишту морају понудити адекватно упаковани и 
маркетиншки претстављени.  
 На бази искуства и досадашњег увида у потенцијал туристичке потражње понајвише у 
Београду, може се закључити да би туристичку понуду Сокобање, требало, у највећој мери, 
позиционирати у циљу задовољавања потреба за рекреативним активностима и активним 
одмором становника Београда и то оних виших платежних могућности, а тек потом других 
урбаних агломерација у кругу генерисања потенцијалне потражње (тзв. "catchment area"), и 
других. То не искључује могућност коришћења будућих садржаја целог подручја и од стране 
становништва шире гравитационе зоне, укључујући и инострану потражњу.  
 
 У следећој фази, у циљу препознаваља додатних евентуалних атракција, активности, 
itinerera и/или тура, а као могућност за додатно тржишно диференцирање понуде и тзв. "loyality 
building", потребно је додатно проверити комерцијални атракцијски потенцијал подручја и у 
складу с том провером радити потребне урбанистичке пројекте појединих целина и зона унутар 
целог подручја  и на тај начин реализовати коначну конкретну изградњу. 
 
 
 

 У даљем опредељивању капацитета појединих намена и садржаја на којима ће се 
производи додавати и даље комерцијализовати, треба водити рачуна и о расположивости 
будуће потражње, односно о захтевима и потребама потенцијалних нових корисника 
туристичких услуга.  
 
 Другим речима, концепт најбољег коришћења Сокобање, је у директној корелацији са 
склопом искустава које је на овом подручју могуће даље генерисати, при чему би аналитичка 
логика даље реализације плана била следећа: 
 

1. пописивати и дописивати атракције 
2. успоставити и даље развијати систем туристичких искустава  
3. јасно дефинисати нове туристичке производе  
4. трајно истраживати тржиште  
5. допуњавати концепт најбоље употребе 

 
 У складу с таквим опредељењем, намене дефинисане графичким и текстуалним делом 
елабората су оквирне претежне намене, а у оквиру једне претежне намене могу се без измена 
плана, реализовати потребни пратећи садржаји, као и компатибилни садржаји, првенствено за 
туризам, рекреацију, угоститељство, спорт и услуге, а нарочито посебно пејзажно, 
амбијентално, културно-историјско или друго уређење са потребним урбаним мобилијаром. 
 
 
Етапност реализације 
 
I фаза развоја- потребно је реализовати инфраструктурно опремање локација, а остала 
предложена решења се могу реализовати према потреби и налажењу финансијских 
средстава.  
 
II фаза развоја – представља реконструкцију и активирање мреже саобраћајних праваца и 
повезивање са осталим насељима, као и заокруживање грађевинског реона насеља и 
адекватно развијање централних функција и терцијалних делатности, кроз заокруживање и 
развој централних функција, спортско-рекреативних, стамбених и туристичких,  у складу са 
општим развојем насеља. 
 
III фаза развоја-  представља развој секундарних центара насеља са терцијарним 
делатностима и активирање периферних  делова насеља. 
 
IV фаза развоја – представља допуњавање и заокруживање насељске структуре на улазно-
излазним правцима уз главне путеве кроз насеље и активирање незаузетих делова земљишта. 
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координате тачака за Саобраћајницу 61-61

координате тачака за Саобраћајницу 61a-61a

координате тачака за Саобраћајницу 64-64

координате тачака за Саобраћајницу 66-66

координате тачака за Саобраћајницу 67-67

координате тачака за Саобраћајницу 69-69

координате тачака за Саобраћајницу 70-70

координате тачака за Саобраћајницу 73-73

координате тачака за Саобраћајницу 74-74

координате тачака за Саобраћајницу 75-75

координате тачака за Саобраћајницу 76-76

координате тачака за Caoбраћајницу 76a-76a

координате тачака за Caoбраћајницу 78-78

координате тачака за Caoбраћајницу 94-94

координате тачака за Саобраћајницу 62-62

координате тачака за Саобраћајницу 63-63

координате тачака за Саобраћајницу 65-65

координате тачака за Саобраћајницу 65a-65a

координате тачака за Саобраћајницу 68-68

координате тачака за Саобраћајницу 71-71

координате тачака за Саобраћајницу 72-72

координате тачака за Caoбраћајницу 79-79

координате тачака за Caoбраћајницу 79a-79a

координате тачака за Caoбраћајницу 80-80

координате тачака за Caoбраћајницу 81-81

координате тачака за Caoбраћајницу 82-82

координате тачака за Caoбраћајницу 82a-82a

координате тачака за Caoбраћајницу 83-83

координате тачака за Caoбраћајницу 83a-83a

координате тачака за Caoбраћајницу 84-84

координате тачака за Caoбраћајницу 85-85

координате тачака за Caoбраћајницу 86-86

координате тачака за Caoбраћајницу 86a-86a

координате тачака за Caoбраћајницу 87-87

координате тачака за Caoбраћајницу 87a-87a

координате тачака за Caoбраћајницу 89-89

координате тачака за Caoбраћајницу 89a-89a

координате тачака за Caoбраћајницу 90-90

координате тачака за Caoбраћајницу 90a-90a

координате тачака за Caoбраћајницу 90б-90б

координате тачака за Caoбраћајницу 91-91

координате тачака за Caoбраћајницу 92-92

координате тачака за Caoбраћајницу 93-93

координате тачака за Caoбраћајницу 95-95

координате тачака за Caoбраћајницу 96-96

координате тачака за Caoбраћајницу 97-97

координате тачака за Caoбраћајницу 97a-97a

координате тачака за Caoбраћајницу 97b- 97b

координате тачака за Caoбраћајницу 98- 98

1    7570536.4491    4834658.9431 301.03

2    7570570.0035    4834713.5174 301.51

3    7570654.2691    4834834.9612 318.68

1    7570693.4036    4835058.4520      335.00

2    7570759.2270    4834952.1221      335.00

3    7570922.7975    4834814.5158      342.00

1    7570531.8639    4835391.5248 333.50

2    7570671.6512    4835243.7151 335.00

3    7570801.6151    4835118.8276 340.00

4    7570868.2264    4835055.0470 345.00

5    7570988.2555    4834939.8459 351.00

1    7570677.9038    4834782.0678 315.11

2    7570698.9610    4834841.9874 322.69

3    7570759.7422    4834952.7570 335.00

4    7570868.2264    4835055.0470 345.00

5    7571062.9460    4835122.8643 375.00

1    7570801.6151    4835118.8276 340.00

2    7570693.4036    4835058.4520 335.00

3    7570582.0310    4835021.6565 330.00

4    7570463.6458    4834972.7740 320.71

5    7570432.6910    4834951.5878 313.12

6    7570373.3920    4834872.3806 307.96

7    7570342.6342    4834763.7756 302.08

1    7570425.0811    4834724.2536 301.68

2    7570471.8972    4834792.0323 303.26

3    7570536.7743    4834866.6202 310.88

4    7570625.1669    4834921.7668 320.03

1    7570671.6512    4835243.7151 335.00

2    7570501.4752    4835175.8537 325.00

1    7570477.2781    4835382.8412 330.00

2    7570531.8639    4835391.5248 333.50

3    7570608.8670    4835415.8661 340.00

1    7570453.3904    4835269.4603 320.00

2    7570501.4752    4835175.8537 325.00

3    7570582.0310    4835021.6565 330.00

4    7570625.1669    4834921.7668 320.03

5    7570656.9078    4834831.5202 318.63

6    7570675.3146    4834781.4374 315.11

1    7570341.7582    4835121.0344 318.00

2    7570467.2580    4834965.4232 320.71

3    7570536.7743    4834866.6202 310.88

1    7570698.9610    4834841.9874      322.69

2    7570810.4886    4834760.3295      313.66

3    7570870.4217    4834716.4478      320.34

1    7570307.7954    4835013.2797 315.00

2    7570426.0492    4834944.8180 313.12

1     7569720.5330    4835050.6147 285.00

2     7569743.0092    4835052.7223 285.00

3     7570146.2214    4834872.5049 285.00

4     7570210.2609    4834815.2865 291.00

5     7570342.6342    4834763.7756 302.08

6     7570425.0811    4834724.2536 301.68

7     7570536.4491    4834658.9431 301.03

8     7570752.6731    4834428.6096 294.41

9     7570814.4927    4834348.5695 293.86

10    7571118.0544    4834130.7988 295.64

11    7571388.5073    4834070.8437 296.85

12    7571584.1192    4834044.5612 304.07

13    7571729.5375    4833926.6387 315.71

1    7569529.3323    4835341.1410 301.46

2    7569745.6159    4835192.6937 301.52

3    7569855.4839    4835132.1396 290.00

4    7570146.2502    4834872.5547 285.0

5    7569720.5330    4835050.6147 285.00

1    7569614.4532    4835144.0683      301.11

2    7569459.8189    4835225.1982      301.08

1    7569158.1901    4835462.5036      304.20

2    7569449.5846    4835207.2378      301.03

1     7570252.305    4834907.7935 303.50

2    7570362.9752    4835187.7492 320.00

1    7570889.3771    4834468.0043     295.96

2    7570909.5522    4834411.8974     294.66

3    7571043.9782    4834354.0083     294.12

1    7570997.6254    4834309.0293 293.92

2    7571007.9772    4834312.3619 293.80

3    7571000.8831    4834315.7836 293.90

4    7571008.8498    4834331.6908 293.78

5    7571011.9977    4834338.5959 293.69

6    7571054.5703    4834314.1122 294.53

1    7570986.6937     4834279.1221   294.73

2    7571094.1158     4834167.0384   294.91

1    7571106.6919    4834076.1237 294.80

2    7570946.1768    4834084.0743 293.03

1    7570988.1683    4834016.1649   293.46

2    7571074.1256    4833966.3317   295.15

1    7570386.9316     4834512.0557   293.23

2    7570463.7185     4834465.0327   293.30

3    7570501.2389     4834304.6362   291.60

4    7570508.3019     4834258.3972   291.23

5    7570559.1313     4834170.6573   291.79

6    7570594.2540     4833981.4552   293.98

7    7570604.0430     4833927.3153   296.77

1    7570371.4796    4834398.1798    292.60

2    7570405.7444    4834375.1163    292.80

3    7570415.6937    4834372.4310    292.83

4    7570463.7185    4834465.0327    293.30

1    7570440.9727    4834162.2192  292.23

2    7570559.1313    4834170.6573  291.79

1    7570518.7245    4834105.1031 291.96

2    7570440.9727    4834162.2192 292.23

3    7570404.3844    4834171.2260 291.83

1    7570534.3299    4834132.1428 290.16

2    7570518.7245    4834105.1031 291.96

3    7570485.2246    4834047.0577 292.32

1    7570216.0177    4834238.5020 290.36

2    7570236.2315    4834219.5469 290.88

3    7570382.2792    4834136.2204 291.62

1    7570240.4896    4834139.5032      296.59

2    7570230.8196    4833955.2987      298.55

 1    7570075.1453    4834275.4178     285.98

 2    7570216.0177    4834238.5020     290.36

 3    7570452.0554    4834262.9847     291.63

 4    7570508.3019    4834258.3972     291.23

1    7570382.2792    4834136.2204      291.62

2    7570404.3844    4834171.2260      291.83

3    7570452.0178    4834262.987        291.63

1    7569968.1417    4834108.7744      298.16

2    7570048.6755    4834065.2475      298.55

3    7570100.7139    4834143.2549      298.32

1    7570048.6755    4834065.2475      298.55

2    7570185.7221    4833957.0455      298.62

3    7570230.8196    4833955.2987      298.55

4    7570251.2742    4833948.1775      298.56

1    7570185.7221    4833957.0455      298.62

2    7570195.6396    4834135.2416      296.88

3    7570236.2315    4834219.5469      290.88

1    7570019.1973      4834193.6011    298.03

2    7570100.7139      4834143.2549    298.32

3    7570195.6396      4834135.2416    296.88

координате тачака за Caoбраћајницу 88-88

1    7569806.1681      4834377.7716     297.61

2    7569793.2497      4834327.1425        297.88

3    7569739.9562      4834218.5553     300.65

1    7569045.3754    4834478.7679  304.218

2    7568994.9730    4834256.9457   308.06

3    7568984.3594    4834212.4279   309.26

4    7568966.6328    4834147.6354   313.37

5    7568954.7221    4833991.1588   317.45

6    7568962.5357    4833854.6344   321.88

7    7568986.2974    4833695.4640   325.36

8    7569013.2789    4833590.8165   327.75

9    7569029.5261    4833541.9304   329.54

10  7568997.4870    4833286.3721   329.13

1    7569844.1839    4834493.0003      294.34

2    7569980.2387    4834438.2380      294.11

1    7569877.9018    4834588.7913      294.65

2    7570013.3414    4834535.5396      294.03

3    7570139.1469    4834448.8055      293.00

1    7570508.3019    4834258.3972      291.23

2    7570559.1313    4834170.6573      291.79

1    7569924.3371    4834345.5956      295.33

2    7569980.2387    4834438.2380      294.11

3    7570013.3414     4834535.5396     294.03

1    7569526.5009    4834505.5330      301.73

2    7569757.4626    4834562.4727      301.44

1    7569501.6330    4834735.3726      302.57

2    7569401.4312    4834746.3374      303.66

3    7569701.6380    4834755.5689      305.36

1    7571727.1417    4834053.0317      312.52

2    7571733.0360    4834062.9999      312.58

3    7571724.8864    4834059.3552      312.54

4    7571679.2594    4834132.8849      316.11

1    7569418.2737    4834825.2536      304.72

2    7569401.4312    4834746.3374      303.66

1    7570419.3270    4834623.4537      292.56

2    7570202.3833    4834753.6891      292.24

8    7568918.7159    4835140.5906       301.4

6    7568959.4556     4835008.379       301.55

4    7568977.4595    4834949.9512      301.68

1    7569101.3376     4834612.1951     300.36

2    7569063.0371    4834474.5329      303.42

1a    7569033.3854     4834645.7593    301.62

2    7569006.5803       4834488.0701    304.58

2    7568572.4758    4834935.1404 301.80

координате тачака за Caoбраћајницу 79б-79б

1    7571386.9776    4834015.2880   296.12

2    7571388.5073    4834070.8437   296.85

број тачкеброј тачке
YX

број тачке број тачке

број тачке број тачкеброј тачке
YX

број тачке

број тачке

координате тачака за Caoбраћајницу 3-3

координате тачака за Caoбраћајницу 5-5

координате тачака за Caoбраћајницу 5a-5a

координате тачака за Caoбраћајницу 9a-9a

координате тачака за Caoбраћајницу 12-12

координате тачака за Caoбраћајницу 13-13

координате тачака за Caoбраћајницу 14-14

координате тачака за Caoбраћајницу 15-15

координате тачака за Caoбраћајницу 18a-18a

координате тачака за Caoбраћајницу 19a-19a

координате тачака за Caoбраћајницу 2б-2б

YX
број тачке

координате тачака за Caoбраћајницу 2-2

координате тачака за Caoбраћајницу 9-9

YX

координате тачака за Caoбраћајницу 20-20

YX

координате тачака за Caoбраћајницу 2a-2a

координате тачака за Caoбраћајницу 4-4

координате тачака за Caoбраћајницу 6-6

координате тачака за Caoбраћајницу 8-8

YX

координате тачака за Caoбраћајницу 19-19

Z Z

1      7572683.0056      4834087.6574          360.12

2      7572512.7741      4833792.3162          348.16

3      7572405.5360      4833738.4015          332.68

4      7572364.5989      4833734.6732          331.25

5      7572223.5152      4833767.9159          351.69

6                                                                    326.60

1      7572435.6153      4833594.1638      371.90

2     7572405.5360      4833738.4015       332.68

1      7573008.9185      4834101.3996      370.00

2     7572512.7741      4833792.3162       348.16

1      7572359.8459      4833583.8880       367.52

2      7572356.9524      4833595.9777       367.30

3      7572362.3996      4833690.9799       340.63

4      7572364.5989      4833734.6732       331.25

Z Z

1      7572361.9366      4833693.0400      340.63

2      7572297.4135      4833620.1343      359.92

3      7572356.9524      4833595.9777      367.30

1      7572077.3835      4833626.1080      341.93

2      7572297.4135      4833620.1343      359.92

1      7572162.2203      4833549.1498      352.65

2    7572145.4973      4833437.2352        353.36

3    7572153.5470      4833402.7808        353.36

4    7572102.8964      4833402.8157        353.11

5    7572145.4973      4833437.2352        353.36

1      7571702.0491      4833552.8032      321.36

2     7571670.0995      4833786.2732       310.69

3      7571633.7482      4833826.7584      303.12

1      7571624.9668      4834055.8317      306.08

2      7571679.2594      4834132.8849      316.11

3      7571997.2960      4834393.9940      330.52

4     7572024.3241      4834487.1037       335.32

5     7572213.9701      4834681.5108       345.69

1      7572326.3719      4834294.2878      343.61

2      7572152.5317      4834163.4597      338.08

3      7571998.7617      4834100.4567      335.72

4      7571845.3693      4834041.9100      333.25

5      7571804.6391      4833969.7144      325.86

6      7571792.9967      4833937.6215      323.26

1      7571998.7617      4834100.4567      335.72

8      7571993.9695      4834386.7841      330.52

Z

координате тачака за Caoбраћајницу 10-10

1      7571804.6391      4833969.7144      325.86

2      7571877.3678      4833905.6957      326.60

3      7571871.9334      4833879.0938      324.37

координате тачака за Caoбраћајницу 11-11

1      7572223.5152      4833767.9159       351.69

2      7572223.8116      4833913.4173       345.11

3      7572138.2604      4833952.2689       346.32

4      7571999.7499      4833996.6679       360.22

5      7571876.9397      4833913.3254       326.60

1      7571846.4196      4834043.9386       333.25

2      7571999.7499      4833996.6679       360.22

1      7571949.9326      4833829.9679       326.80

2      7572138.2604      4833952.2689       346.32

1     7572223.8116      4833913.4173       345.11

2     7572262.4350      4834005.8661       342.36

3     7572146.9264      4834159.8846       338.00

4     7572065.4222      4834452.2516       336.39

5     7572025.0740      4834489.0330       335.32

6     7571884.7223      4834593.4870       367.23

1      7572405.5360      4833738.4015      332.68

2     7572262.4350      4834005.8661       342.36

Z

координате тачака за Caoбраћајницу 16-16

1      7572281.5172      4834675.5508      355.47

2     7572067.4528      4834450.2591       336.39

координате тачака за Caoбраћајницу 18-18

1      7572155.9879      4834878.8795      362.31

2     7571884.7223      4834593.4870       367.23

3     7571802.3182      4834551.3715       355.35

4      7571639.7574      4834434.4100      338.32

1      7571860.3180      4834498.5172      338.69

2      7571802.3182      4834551.3715      355.35

1      7571682.1458      4834769.5469       373.36

2      7571826.2392      4834764.1565      375.65

1      7571729.6546      4834458.4950       348.67

2      7571694.0537      4834435.6226       338.80

3      7571706.2652      4834424.7062       337.12

4      7571670.5895      4834411.9576       335.62

5      7571669.3317      4834420.3152       336.86

6      7571638.0581      4834422.8357       337.72

1      7571884.7223      4834593.4870      367.23

2      7571826.2392      4834764.1565      375.65

3      7571734.6899      4834915.2941      368.90

координате тачака за Caoбраћајницу 29-29

координате тачака за Caoбраћајницу 30-30

координате тачака за Саобраћајницу 3 9a-39a

1      7571203.8205    4833594.2806      306.23

2      7571104.1419    4833608.9802      304.62

1      7571040.9613    4833540.1762      305.51

2      7571055.5917    4833458.9758      320.29

1      7570580.6469    4833578.7522     306.01

2     7570608.6937    4833505.2845      310.42

1      7571349.2396    4834327.6649      303.68

2      7571331.2270    4834287.3422      303.25

3      7571334.3155    4834242.0162      300.36

4      7571352.6087    4834241.3282      300.60

5      7571322.5660    4834208.3049      299.52

1      7571502.9955    4834216.7173      305.95

2      7571486.5938    4834137.3304      303.83

1      7571465.5000    4834336.8000      326.57

2      7571389.0525    4834303.8040      305.23

1      7571245.9723    4834231.1492      296.90

2      7571300.6093    4834349.3804      299.36

3      7571300.4152    4834352.3458      299.32

4      7571314.3675    4834488.7587      322.03

1      7571469.7600    4834436.1203      331.85

2      7571425.0373    4834422.8148      328.61

3      7571433.7927    4834398.4396      329.80

4      7571385.3726    4834411.5122      327.41

1      7571802.3753    4833163.9671     309.03

2     7571908.5857    4832969.7715      334.28

координате тачака за Caoбраћајницу 23-23

1      7571431.0473    4833694.4594     298.36

2      7571367.8020    4833678.9446     304.30

3      7571295.1212    4833663.0103     304.26

4     7571277.5443     4833676.5324     304.50

5     7571255.0726     4833655.6995     306.36

координате тачака за Caoбраћајницу 26-26

1      7571303.3023    4833642.3730     308.88

2      7571311.3844    4833615.9501     310.92

координате тачака за Caoбраћајницу 24-24

1      7571257.1552    4833572.4848     311.90

2      7571306.4891    4833576.0448     311.50

3      7571315.5112    4833573.1503     311.55

4      7571303.4357    4833615.6195     310.51

координате тачака за Caoбраћајницу 31-31

1      7570810.6729    4833272.3085      347.71

2     7570678.0060     4833311.9388      337.46

координате тачака за Caoбраћајницу 32-32

1      7570675.7317    4833129.5054      359.47

2      7570870.1802    4833099.6305     354.27

координате тачака за Caoбраћајницу 34-34

1      7570739.8895    4832984.3074     377.72

2      7570757.9695    4832919.1407     380.45

3      7570791.8474    4832839.7048     395.01

координате тачака за Caoбраћајницу 36a-36a

1      7570471.5449    4832245.0851      454.41

2     7570297.7809    4832591.1228       452.36

координате тачака за Саобраћајницу 3 8-38

1      7570348.5032    4833602.0196      318.88

2      7570302.1044    4833620.6209      314.97

координате тачака за Саобраћајницу 3 9б-39б

1      7570620.1076    4833666.3235     303.80

2      7570649.6542    4833668.8019     303.77

3      7570665.2063    4833606.8684     303.42

координате тачака за Саобраћајницу 3 9-39

1      7570743.1335    4833661.6000     301.61

2     7570717.4513    4833640.6597      302.42

1      7570800.2383    4833763.9683     301.12

2     7570758.2934    4833884.1994      295.86

координате тачака за Саобраћајницу  40-40

1      7570381.4854    4833838.9813     302.23

2      7570435.3759    4833841.4543     301.53

координате тачака за Саобраћајницу  40a-40a

координате тачака за Саобраћајницу  41a-41a

координате тачака за Саобраћајницу  41б-41б

1      7570595.9894    4833803.0989     301.88

2      7570655.4190    4833807.0159     300.47

3      7570654.3788    4833811.2347     300.40

4      7570687.9549    4833813.0261     300.22

5      7570767.7034    4833766.6684     300.03

1      7570687.9549    4833813.0261     300.22

2      7570719.9620    4833903.4930     294.45

1      7571265.8782    4834005.6881      294.62

2      7571454.9095    4833931.1054      295.58

3      7571458.6080    4833904.1077      295.10

4      7571543.5839    4833818.3624      299.05

координате тачака за Саобраћајницу  42-42

координате тачака за Caoбраћајницу 27-27

координате тачака за Саобраћајницу 43-43

координате тачака за Саобраћајницу 44-44

координате тачака за Саобраћајницу 45-45

координате тачака за Саобраћајницу 46-46

координате тачака за Саобраћајницу 47-47

1      7571684.8210    4834209.2729      318.22

2      7571620.7080    4834186.8958      315.84

3      7571588.0698    4834175.5042      317.12

координате тачака за Саобраћајницу 47a-47a

координате тачака за Саобраћајницу 47б-47б

1      7571620.7080    4834186.8958      315.84

2      7571667.7742    4834294.4571      326.32

координате тачака за Саобраћајницу 47в-47в

1      7571688.4037    4834190.7891     317.85

2      7571684.8210    4834209.2729     318.22

3      7571667.7742    4834294.4571     326.32

4      7571627.8643    4834366.3308     335.45

координате тачака за Саобраћајницу 48-48

1      7571418.2856    4834477.3828     326.69

2      7571470.4447    4834462.5543     333.10

координате тачака за Саобраћајницу 49-49

1      7571309.2247    4834489.0764      322.25

2      7571366.7328    4834472.8187      326.84

координате тачака за Саобраћајницу 50-50

1      7571503.5509    4834561.3422      333.62

2      7571467.3159    4834491.0087      333.39

координате тачака за Саобраћајницу 51-51

1      7571325.8813    4834702.7167     325.42

2      7571447.1236    4834594.5653     335.61

3      7571503.5509    4834561.3422     333.62

4      7571617.5842    4834525.1695     340.06

координате тачака за Саобраћајницу 52-52

1      7571318.4291    4834770.6792      336.59

2      7571475.8946    4834845.6741      342.85

3      7571507.3502    4834855.0507      343.30

4      7571602.4855    4834890.9532      351.02

координате тачака за Саобраћајницу 52a-52a

1      7571433.0376    4834749.9635      335.62

2      7571475.8946    4834845.6741      342.85

3     7571368.0255    4834996.8681       356.96

координате тачака за Саобраћајницу 53-53

1      7571507.3502    4834855.0507     343.30

2      7571615.5984    4834856.5922     358.90

3      7571734.6899    4834915.2941     368.90

координате тачака за Саобраћајницу 53a-53a

1      7571566.2978    4835013.1454     388.63

2      7571602.4855    4834890.9532     351.13

координате тачака за Саобраћајницу 54-54

1      7571671.0026    4834976.2290     362.92

2      7571600.4719    4834903.0586     351.13

3      7571602.4855    4834890.9532     351.02

4      7571615.5984    4834856.5922     358.90

координате тачака за Саобраћајницу 55-55

1    7571483.2524     4835106.9255      388.63

2    7571368.0255     4834996.8681      356.96

3    7571176.1340     4834871.5067      345.22

4    7570973.6008     4834737.7416      318.13

5    7570968.1910     4834734.6079      316.94

6    7570854.9564     4834630.4045      311.62

координате тачака за Саобраћајницу 55a-55a

1      7571206.6746    4835160.7631     378.36

2      7571197.2705    4835139.8120     377.50

3      7571141.0033    4835152.3638     372.36

4      7571179.2864    4835099.7455     371.29

5      7571167.6189    4834866.8873     345.22

6      7571129.6469    4834662.4879     322.12

координате тачака за Саобраћајницу 56-56

1      7571314.9577    4835122.1000      385.22

2      7571179.2864    4835099.7455      371.29

координате тачака за Саобраћајницу 57-57

1      7571553.3456    4834324.2508      329.10

2      7571608.8638    4834291.2249      328.06

координате тачака за Саобраћајницу 59-59

1      7571136.4135    4835328.8182      370.00

3      7571062.7216    4835122.9600      375.00

4      7570988.2555    4834939.8459      351.00

5      7570922.3006    4834815.2097      342.00

6      7570870.7496    4834716.4478      320.34

7      7570854.9564    4834630.4045      311.62

8      7570814.8100    4834564.2011      298.55

координате тачака за Caoбраћајницу 100-100

1    7570067.4679   4833716.3214    319.11

2    7570116.1387   4833717.9804    316.69

координате тачака за Caoбраћајницу 101-101

1   7570173.4339   4833518.3097    322.68

2   7570262.1673   4833512.4083    321.12

координате тачака за Caoбраћајницу 102-102

координате тачака за Caoбраћајницу 99- 99

3    7568959.4556    4835008.3790      301.55

1   7568462.4592    4835374.4106     303.65

2   7568572.4758    4834935.1404     301.80

3   7568627.5436    4834773.8567     302.33

1    7568608.6161    4834581.1149    301.02

2    7568634.2255    4834685.3592    299.23

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА - НИВЕЛАЦИОНИМ КОТАМА РАСКРСНИЦА

1       7568257.9433   4834658.9862    300.09

2      7568296.5830    4834650.9529    300.09

3      7568454.0576    4834616.4628    300.53

4      7568512.7065    4834603.3676    301.42

5      7568608.6161    4834581.1149    301.02

6      7569006.5803    4834488.0701    304.58

7      7569045.3754    4834478.7679   304.218

8      7569063.0371    4834474.5329    303.42

9      7569119.6672    4834460.6937    302.812

10    7569117.4596    4834450.6795    303.07

11    7569311.8858    4834411.8216   301.568

12    7569311.8973    4834401.2425    301.54

13    7569314.7754    4834411.0869   301.585

14    7569372.7454    4834396.3477    300.31

15    7569526.9586    4834360.3582    298.47

16    7569532.9433    4834358.9917    298.47

17    7569582.7466    4834346.6850    297.90

18    7569793.2497    4834327.1425    298.88

19    7570103.4406    4834316.7960    289.90

20    7570501.2389    4834304.6362    291.60

21    7570664.8839    4834378.1432    293.01

22    7570750.9397    4834430.5566    294.41

координате тачака за Државни пут другог реда бр.33

1    7567828.1818    4834753.8674             301.16

2    7568257.9433    4834658.9862             300.09

3    7568295.4272    4834662.3794             300.10

4    7569475.1668    4834979.2722             303.26

5    7569698.1924    4835047.3713             285.00

6    7569720.5330    4835050.6147             285.00

7    7569717.2877    4835072.9550             285.00

8    7570526.5020    4835486.1803        326.46

9    7572683.0056    4834087.6574             360.12

10  7573059.2964    4834185.3014             370.00

11  7573492.3287    4833956.5729             370.00

координате тачака за Caoбраћајницу 1-1

1    7572708.4602      4833700.7762         355.90

2    7573008.9185    4834101.3996           370.00

3    7573056.4483    4834177.4820           370.00

4    7573187.6073    4834522.3933           365.36

координате тачака за Caoбраћајницу 1а-1а

1    7572708.4602      4833700.7762         355.90

2    7573095.2084      4833856.2372         360.55

координате тачака за Caoбраћајницу 5б-5б

1      7572269.5207      4833375.9836      354.12

2     7572435.6153      4833594.1638       371.90

1    7567978.6811    4835024.4382 302.13

координате тачака за Саобраћајницу 46a-46a

1    7569158.7920    4835462.5022      299.36

2    7569449.9830    4835207.2265      297.03

координате тачака за Саобраћајницу 60-60

1      7570757.1219    4834648.4468      305.76

2      7570810.8165    4834760.3295      313.63

координате тачака за Caoбраћајницу 80a-80a
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Алексе Маркишића

1      7569591.2773    4834344.5093 297.90

2      7569697.1390    4834258.8011 299.75

3      7569739.9562    4834218.5553 300.65

4      7569823.8399    4834139.8748 301.12

5      7569931.2250    4834042.8745 298.78

6      7569932.5077    4834041.7907 298.58

7      7570101.1799    4833910.0586 300.64

8      7570137.5056    4833882.6790 298.88

8      7570203.1425    4833855.0076 298.12

10    7570278.1893    4833834.3277 299.95

11    7570421.6902    4833793.9348 303.64

12    7570547.5395    4833754.5329 302.42

13    7570553.9138    4833752.4392 302.99

14    7570675.2342    4833711.7344    301.56

Бањичка улица

1    7571422.4217      4833781.4681 297.46

2    7571431.0473      4833694.4594 298.36

3    7571469.6900      4833602.6220 302.66

4    7571519.2643      4833501.2741 299.52

Бата Нолетова улица

1      7569780.3803    4833513.7071 331.95

2      7569814.9125    4833552.4123 330.55

3      7569880.0386     4833616.9375 327.45

4      7569901.1054    4833645.2976 326.10

Балканска улица

1    7570940.8058    4833395.8007   330.21

2    7571186.0639    4833387.3630  335.56

Београдска улица

1    7570271.4426    4833233.8188 341.83

2    7570552.1228    4833234.7832 343.69

3    7570666.1270    4833238.9957 345.22

улица Боре Станковића

1    7570037.6595    4833355.7216 331.72

2    7570051.7182    4833291.9288 336.36

улица Бранислава Нушића

1    7570242.9974    4833421.7446 326.32

2    7570037.8437    4833354.8552 331.72

улица Бранка Ђурића

1    7571003.5262    4833800.8326      298.93

2    7570980.4363    4833713.8695 300.61

3    7571099.8713    4833728.9553 303.06

улица Бранка Миљковића

1    7569730.4681    4833447.0618 335.47

2    7569735.1938    4833413.5427 336.08

3    7569744.3836    4833348.3601 338.55

улица Бранка Радичевића

1    7570660.4793      4833140.5851 359.47

2    7570739.8895      4832984.3074 377.72

3    7570611.1683      4832915.4332 389.10

Улица др Ђ. Новаковића

1    7571143.0816    4834472.2569 318.11

2    7571263.1339    4834599.2363 319.79

3    7571325.8813    4834702.7167 325.42

4    7571361.1934    4834739.2699 332.85

улица кнеза Лазара

1    7571262.6335    4833613.9223 309.25

2    7571303.4357    4833615.6195 310.51

3    7571311.3844    4833615.9501 310.92

4    7571335.2873    4833616.9443 310.82

5    7571372.4022    4833624.7375 311.23

6    7571413.4442    4833590.6461 307.73

7    7571455.6397    4833599.6304 308.10

8    7571469.9983    4833522.2760 319.37

улица кнеза Милоша

1    7571039.3107    4833797.2742 299.15

2    7571052.2075    4833889.6697 295.33

3    7571074.1256    4833966.3317 295.15

4    7571106.1108    4834071.1859 294.80

5    7571118.0544    4834130.7988 295.64

6    7571144.1346    4834252.1300 294.85

7    7571147.2615    4834255.7613 294.83

8    7571163.2970    4834359.6709 294.96

9    7571164.4926    4834374.8188 297.03

10    7571165.7754    4834420.9621 310.46

11    7571143.0816    4834472.2569 318.11

12    7571099.3857    4834550.3383 321.63

13    7571129.6469    4834662.4879 322.12

14    7571318.4251    4834770.6797 336.59

улица Књажевачка

1    7571940.8127     4833774.2304 326.20

2    7571950.6920     4833813.3801 326.60

3    7571949.9326     4833829.9679 326.80

4    7571871.9334     4833879.0938 324.37

5    7571843.5824     4833870.6193 322.19

6    7571814.1713     4833844.5178 319.17

улица Карађорђева

1    7571262.6335     4833613.9223 304.08

2    7571303.4357     4833615.6195 304.10

3    7571358.4058     4833605.0965 304.78

4    7571413.4442     4833590.6461 305.51

5    7571455.6397     4833599.6304 305.51

улица Краља Петра Првог

1    7571104.1419    4833608.9802 304.62

2    7571103.7411    4833555.8516 305.43

улица Љубе Дидића

1    7571586.4250    4833837.7400 300.51

2    7571643.1948    4833955.7190 301.21

3    7571585.0030    4833997.0402 302.42

4    7571584.5800    4834044.4324 304.07

5    7571582.5306    4834074.7902 305.91

6    7571588.0698    4834175.5042 317.12

7    7571590.4708    4834199.7356 319.41

8    7571596.5235    4834245.5172 323.61

9    7571608.8638    4834291.2249 328.06

10    7571623.5620    4834343.4903 335.03

11    7571627.8643    4834366.3308 335.45

12    7571631.6771    4834387.3884 335.90

13    7571634.2225    4834401.4467 336.32

14    7571638.0581    4834422.8357 337.72

15    7571639.7574    4834434.4100 338.32

16    7571617.5842    4834525.1695 340.06

17    7571547.1271    4834646.7613 359.56

18    7571361.1934    4834739.2699 332.85

19    7571318.4291    4834770.6792 336.59

улица Миладина Живановића

1    7570421.2874    4833794.048 303.64

2    7570434.8489    4833841.4543 301.53

3    7570598.9966    4833920.0325 297.21

4    7570600.2492    4833923.1112 296.45

5    7570719.9620    4833903.4930 294.45

6    7570758.2934    4833884.1994 295.86

7    7571003.5262    4833800.8326 298.93

8    7571039.3107    4833797.2742 299.15

9    7571120.6657    4833737.2866 301.33

10    7571147.1061   4833702.2434 302.48

улица Лазе Лазаревића

1    7571550.1392    4834383.9346 334.98

2    7571541.2793    4834365.4019 334.62

3    7571538.1952    4834359.1884 334.55

4    7571623.5620    4834343.4903 335.03

улица Милоша Црњанског

1    7570031.6844       4833422.8266 326.20

2    7570037.6595       4833355.7216 311.72

3    7570037.8437      4833354.8552 331.70

4    7570051.7182      4833291.9288 336.36

5    7570088.7445      4833179.5177 347.11

6    7570115.6519      4833101.1567 354.84

7    7570072.1333     4832880.9555 370.10

8    7570065.9344     4832875.6156 370.76

9    7570019.4177     4832769.0686 382.27

10    7569869.6194    4832765.3944 391.32

11    7569638.9815    4832786.1453 386.25

12    7569593.9522    4832784.6394 382.63

13    7569591.2366    4832812.9754 382.60

14    7569534.3878    4832782.6475 377.14

15    7569395.6789    4832795.0534 369.02

16    7569371.1076    4832833.0150 365.61

улица Михаила Пупина

1    7571639.7574    4834434.4100 338.32

2    7571467.3159    4834491.0087 333.89

улица М. Пејовића

1    7571597.5799    4833393.8432   326.64

2    7571276.0857    4833507.8151   318.66

улица Мoравичка

1    7569516.0093    4834573.2838   301.91

2    7569222.4383    4834737.5872   303.25

3    7569035.6699    4834779.7087   302.13

улица Надежде Петровић

1    7569932.5077    4834041.7907 315.61

2    7569875.4804    4833971.2235 318.65

3    7569749.4524    4834058.2529 314.37

улица Немањина

1    7570507.4199    4833607.3472 308.21

2    7570526.1153    4833666.7869 306.18

3    7570553.9138    4833752.4392 302.99

4    7570547.5395    4833754.5329 302.42

5    7570560.8046    4833838.1314 301.26

6    7570521.7306    4833867.4995 300.79

7    7570575.3232    4833874.3845 300.36

улица Николе Пашића

1    7571290.4532    4833465.4712 319.63

2    7571055.5917    4833458.9758 320.29

3    7570846.9086    4833412.7277 320.75

улица НиколеТесле

1    7570249.0659    4833303.8956     335.54

2    7570430.3402    4833357.5317     336.95

улица Нишка

1    7569311.8858    4834411.8216 301.56

2    7569222.4383    4834737.5872 303.25

3    7569243.1239    4834852.2956 302.89

улица Oзренска

1    7570297.7809    4832591.1228   452.36

2    7570852.6141    4832903.0921   394.15

3    7571186.0639    4833387.3630   335.56

4    7571306.4574    4833408.6334   327.13

5    7571290.4532    4833465.4712   319.63

6    7571276.0857    4833507.8151   315.11

7    7571252.0615    4833526.7785   312.71

улица Омладинска

1    7570308.7604    4833446.2438    315.94

2    7570453.6905    4833513.8283    311.12

3    7570462.9970    4833520.6263    310.95

4    7570608.0589    4833505.5413    310.42

5    7570700.2901    4833459.6601    314.68

улица Палилуска

1     7569618.1541     4834212.3921 306.80

2    7569643.8275      4834195.7717 307.26

3    7569777.2319      4834092.7500 306.42

4    7569853.9715      4834020.1053 310.26

улица Пијера Крижанића

1    7569744.3836      4833348.3601 338.55

2    7569923.2147      4833321.3694 333.63

 Првомајска улица

1    7570641.4897    4833390.1572 325.68

2    7570367.5356    4833387.8258 334.26

улица Превалац

1    7571579.5066    4833833.1397    299.96

2    7571586.4250    4833837.7400    300.51

3    7571729.5385    4833926.6393    315.71

4    7571813.9893    4833844.2848    319.17

5    7571823.2498    4833839.5417    319.94

6    7571940.8127    4833774.2304    326.20

7    7571990.5246    4833720.2600    330.48

8    7572078.1191    4833625.3094    341.93

9    7572166.7308    4833548.6720    352.65

10    7572359.8459    4833583.8880  367.52

11    7572634.6084    4833672.2245  371.90

12    7572695.8884    4833692.5510  355.90

Улица проф. Милуна Митровића

1    7570420.3957    4833434.1545 328.26

2    7570453.6905    4833513.8283 311.12

3    7570462.9970    4833520.6263 310.95

4    7570438.7280    4833575.0864 311.11

 Рајкoва улица

1      7569851.9119    4833460.1096 331.58

2     7570029.1549    4833600.9959 326.12

Ратарска улица

1    7569823.8399      4834139.8748 301.12

2    7569777.2319      4834092.7500 306.42

3    7569749.4524      4834058.2529 314.37

4    7569740.7588      4834038.5838 316.05

5    7569730.6077      4834015.6174 318.74

6    7569710.6779      4833970.5268 321.66

Родољуба Чолаковића

1      7569025.6516    4833553.5884 329.54

2      7569086.8548    4833543.9590 326.25

3      7569152.5252    4833533.6267 326.43

4      7569227.6333    4833521.8094 328.62

5      7569425.2691    4833602.8674 333.27

Андрије  Маркишића

1    7569710.6779      4833970.5268  321.66

2    7569881.6756      4833850.9924  322.40

3    7569957.1025      4833839.1391  324.25

Буковичка

1    7571590.4708    4834199.7356 319.41

2    7571488.7431    4834253.7661 308.39

3    7571389.0525    4834303.8040 305.23

4    7571348.7744    4834326.7797 303.68

5    7571300.4152    4834352.3458 299.32

улица Десанке Максимовић

1    7571547.6534    4834099.8391 305.36

2    7571329.0246    4834101.0195 296.50

3    7571335.5691    4834127.1051 296.38

4    7571245.3954    4834123.1970 295.55

5    7571252.4087    4834151.0301 294.86

6    7571215.6360    4834196.8017 296.13

7    7571239.8988    4834190.3605 296.50

8    7571228.3114    4834236.2422 296.88

улица Доситејева

1    7568534.3208     4833296.6379 326.20

2    7568874.9986     4833303.2387 326.22

3    7568997.4870     4833286.3721 329.13

4    7569214.7687     4833269.1801 331.62

5    7569356.5740     4833351.0271 336.85

6    7569644.5680     4833424.2050 337.03

7    7569645.8644     4833425.9116 337.05

8    7569730.4681     4833447.0618 335.47

9    7569770.2444     4833456.7262 334.76

10    7569851.9119    4833460.1096 331.58

11    7569929.7386    4833430.4454 328.23

12    7569992.4225    4833407.8850 326.06

13    7570031.6844    4833422.8266 326.20

14    7570137.3952    4833468.0383 325.09

15    7570180.2288    4833481.3686 324.15

16    7570259.5284    4833498.6231 321.50

17    7570387.4911    4833551.0534 316.54

18    7570438.7280    4833575.0864 311.11

19    7570520.2374    4833599.5781 307.15

Улица др Јовановића

1    7572046.7168      4832872.9939 315.880

2    7572034.7792      4832895.8046 316.900

3    7571908.5857      4832969.7715 334.280

4    7571523.3876      4833036.5187 354.620

5    7571308.0397      4833358.4284 331.74

Драговића

1      7570906.8544     4833510.1596 312.75

2      7571040.9613     4833540.1762 305.51

3      7571081.3589     4833550.5807 305.51

4     7571103.7411      4833555.8516 305.43

5      7571252.0978     4833526.7714 312.71

Драинчевића

1    7569918.3651    4833390.1863 330.02

2    7569735.1938    4833413.5427 336.08

Улица Душанова

1    7570909.5522    4834411.8974 294.66

2    7570986.6937    4834279.1221 294.73

3    7571096.5319    4834265.4023 294.68

Улица Гаврила Принципа

1    7570071.3468    4833634.6141    321.52

2    7569991.5651    4833749.3804    319.52

3    7569924.4857    4833799.0180    318.59

Хајдук Вељкова улица

1    7571252.0615    4833526.7785   312.71

2    7571257.1552    4833572.4848   311.90

3    7571262.6335    4833613.9223   309.25

4    7571255.0726    4833655.6995   306.36

5    7571214.8896    4833715.7238   303.52

Христине Маркишић

1    7571048.6788    4834405.0015     295.42

2    7571043.8505    4834356.0483     294.12

3    7571054.4339    4834314.3489     294.53

4    7571096.5319    4834265.4023     294.68

5    7571144.1346    4834252.1300     294.85

улица Ивана Цанкара

1    7570099.1292    4833307.4028   333.61

2    7570240.4970    4833361.2513   332.26

улица Ивe Андрића

1    7570241.6925    4833405.6200   326.91

2    7570326.1470    4833413.0875   332.61

3    7570420.3957    4833434.1545   328.26

4    7570696.0915    4833446.2186   316.16

5    7570723.4650    4833446.5215   316.32

6    7570806.3500    4833427.4183   320.66

Јована Цвијића

1    7570088.7445    4833179.5177 347.11

2    7570046.7615    4833130.2542 347.33

3    7569851.0908    4833212.9444 347.75

улица Косовке девојке

1    7570320.9641    4833682.0751 311.97

2    7570405.6222    4833618.9238 314,62

улица Милана Ракића

1    7571465.5000      4834336.8000 326.57

2    7571596.5235      4834245.5172 323.61

улица Милице Михајловић

1    7571634.2225      4834401.4467 336.32

2    7571502.1464      4834421.3123 333.26

3    7571471.2672      4834432.2439 331.80

Митрополита Михаила

1    7570752.4516    4833585.7641 303.20

2    7570741.8822    4833582.4933 303.25

3    7570580.6469    4833578.7522 306.01

4    7570520.2374    4833599.5781 307.15

улица Његошева

1    7570101.1799    4833910.0586 300.64

2    7569968.0155    4833847.9750 311.19

3    7569957.1025    4833839.1391 311.89

4    7569924.4857    4833799.0180 318.59

5    7569876.7872    4833735.7397 324.16

6    7569873.7682    4833732.1545 324.25

7    7569879.1379    4833616.3608 327.01

8    7569766.9389    4833589.0081 328.90

9    7569699.5848    4833498.3012 333.17

10    7569645.8644    4833425.9116 337.05

11    7569644.6561    4833424.2116 337.03

12    7569485.8156    4833231.9951 342.26

13    7569371.1076    4832833.0150    365.61

Панчићева улица

1    7569851.0770      4833213.0130 347.75

2    7569820.1134      4833110.9942 358.92

3    7569981.3725      4833055.1478 366.65

4    7570071.2534      4832951.3078 371.04

6    7570072.1333      4832880.9555 370.10

 Радоја Домановића

1    7569929.7386    4833430.4454 328.23

2    7569918.1138    4833393.7523 330.02

3    7569923.2147    4833321.3694 333.63

 Рајка Вићентијевића

1      7569526.9586    4834360.3582 298.31

2      7569526.5009    4834505.5330 301.73

3      7569516.0093    4834573.2838 301.91

4      7569500.2441    4834743.9084 302.57

6      7569449.5846    4835207.2378 301.03

7      7569459.8189    4835225.1982 301.08

8      7569529.3323    4835341.1410 301.03

9      7569587.4543    4835438.0839 302.22

Ртањска улица

 1    7569931.2250    4834042.8745 298.58

 2    7569968.1417    4834108.7744 298.16

 3    7570019.1973    4834193.6011 298.03

4     7570075.1453    4834275.4178 289.98

5     7570103.4406    4834316.7960 289.90

6     7570139.1469    4834448.8055 293.00

7     7570202.3833    4834753.6891 292.24

8     7570210.2609    4834815.2865 291.00

9     7570252.3050    4834907.7935 303.50

10    7570257.8539    4834930.2828 304.00

11    7570307.7141    4835013.1783 315.00

12    7570341.7582    4835121.0344 318.00

13    7570362.9752    4835187.7492 320.00
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координате тачака за Саобраћајницу 149-149

координате тачака за Caoбраћајницу 105-105

1    7569960.8305   4833752.9114  319.06

2    7569991.5651   4833749.3804  319.52

1    7569819.9211   4833660.3591  327.01

2    7569879.1379   4833616.3608  327.45

координате тачака за Caoбраћајницу 108-108

1   7569699.5838    4833498.3018   333.17

2   7569770.2444    4833456.7262  334.76

координате тачака за Caoбраћајницу 109-109

координате тачака за Caoбраћајницу 110-110

 1    7569766.9389    4833589.0081 328.90

 2    7569814.9125    4833552.4123 330.55

координате тачака за Caoбраћајницу 111-111

координате тачака за Caoбраћајницу 111a-111a

координате тачака за Caoбраћајницу 112-112

координате тачака за Caoбраћајницу 113-113

координате тачака за Caoбраћајницу 115-115

координате тачака за Caoбраћајницу 116-116

координате тачака за Caoбраћајницу 117-117

1    7570019.4177    4832769.0686    382.27

2    7570022.4637    4832755.4146    383.84

3    7570032.4478    4832710.6604    391.48

4    7570074.4589    4832669.8057    397.21

координате тачака за Caoбраћајницу 118-118

координате тачака за Caoбраћајницу 119-119

координате тачака за Caoбраћајницу 120-120

1    7569658.3748    4832646.1433   395.20

2    7569652.0242    4832691.9889   392.28

3    7569649.9146    4832707.2185   391.66

4    7569638.9815    4832786.1453   386.25

координате тачака за Caoбраћајницу 121-121

1    7569522.0119    4832685.9445  384.15

2    7569652.0242    4832691.9889  392.28

координате тачака за Caoбраћајницу 122-122

1    7569529.4128    4832619.4094   389.19

2    7569522.0119    4832685.9445   384.15

3    7569525.2816    4832712.1901   383.67

4    7569534.3851    4832782.6474   377.14

координате тачака за Caoбраћајницу 123-123

1    7569305.7710    4832684.4061  375.13

2    7569390.1460    4832709.4273  376.39

3    7569525.2816    4832712.1901  383.67

1    7569401.7342    4832665.0053   378.87

2    7569390.1460    4832709.4273   376.39

3    7569395.6789    4832795.0534   369.02

координате тачака за Caoбраћајницу 124-124

координате тачака за Caoбраћајницу 125-125

координате тачака за Caoбраћајницу 127a-127a

1    7569643.8070    4834195.8285  307.26

2    7569697.1390    4834258.8011  299.75

координате тачака за Caoбраћајницу 129-129

координате тачака за Caoбраћајницу 130-130

1    7569740.7588    4834038.5838    316.05

2    7569431.3252    4833612.3387    333.29

3    7569425.2691    4833602.8674    333.27

4    7569356.5740    4833351.0271    336.58

координате тачака за Caoбраћајницу 131-131

1    7569567.1613    4833589.7743    332.48

2    7569431.3252    4833612.3387    333.29

координате тачака за Caoбраћајницу 133-133

координате тачака за Caoбраћајницу 134-134

координате тачака за Caoбраћајницу 135-135

координате тачака за Caoбраћајницу 136-136

координате тачака за Caoбраћајницу 137-137

координате тачака за Caoбраћајницу 138-138

координате тачака за Caoбраћајницу 138a-138a

координате тачака за Caoбраћајницу 139-139

координате тачака за Caoбраћајницу 139a-139a

координате тачака за Caoбраћајницу 139б-139б

координате тачака за Caoбраћајницу 139в-139в

координате тачака за Caoбраћајницу 140-140

координате тачака за Caoбраћајницу 141-141

координате тачака за Caoбраћајницу 142-142

координате тачака за Caoбраћајницу 143-143

координате тачака за Caoбраћајницу 144-144

координате тачака за Caoбраћајницу 145-145

координате тачака за Caoбраћајницу 138б-138б

координате тачака за Саобраћајницу 150-150

1    7570115.6519    4833101.1567  354.84

2    7570337.0469    4833062.2515  359.56

1    7570324.8877    4833091.2822  356.48

2    7570547.9354    4833232.4976  343.69

1    7569485.8156    4833231.9951    342.26

2    7569851.0908    4833212.9444    347.75

1    7569981.3863    4833055.0791   366.65

2    7570046.7615    4833130.2542   347.33

1    7570071.2534    4832951.3078  371.04

2    7570063.3109    4832872.9922  370.76

1    7570022.4637      4832755.4146    383.84

2    7570381.7266     4832928.1758     375.77

1    7569649.9146    4832707.2185     391.66

2    7569849.3752    4832696.7933     394.56

3    7570032.4478    4832710.6604     391.48

1    7569844.4438     4832495.5736   416.61

2   7569848.0201     4832653.5072    396.95

3    7569849.3752    4832696.7933    394.56

4    7569869.6194    4832765.3944    391.32

координате тачака за Caoбраћајницу 132-132

1    7569192.6628    4832638.6738   385.48

2    7569371.1076    4832833.0150   365.61

1  7569857.0345      4833946.3073   329.26

2    7569730.6077    4834015.6174  318.74

1     7568864.2732      4834241.5307     314.86

2     7568844.0069      4833890.6100     327.32

3     7568873.3123      4833559.4253     326.98

4     7568874.5683      4833511.4941     326.80

5     7568874.9986      4833303.2387     326.22

6     7569192.6628      4832638.6738     385.48

7     7570297.7809      4832591.1228     452.36

1    7569268.5503    4834008.1020      315.03

2    7569417.3887    4834189.0712      302.41

3    7569444.5518    4834233.0973      301.25

4    7569532.9433    4834358.9917      298.47

1    7568994.9730    4834256.9457    308.06

2    7569069.8140    4834240.3516    308.158

3    7569249.1374    4834186.5759    307.478

4    7569417.3887    4834189.0712    302.41

1    7569069.9805    4834240.8133    308.158

2    7569276.9631    4834281.7520    304.455

3    7569444.5518    4834233.0973    301.25

1    7568267.9749      4834633.6912     300.09

2    7568402.3457      4834294.8708     321.83

3    7568654.8108      4834011.0759     324.36

4    7568715.7842      4833972.2526     325.32

5    7568844.0069      4833890.6100     327.32

6    7568962.5357      4833854.6344     321.88

7    7569194.6320      4833817.8038     321.59

1    7568966.6328    4834147.6354      313.37

2    7569238.8823    4834093.5318      312.16

1    7568954.7221    4833991.1588      317.45

2    7569259.1031    4833927.8697      318.21

1     7568454.0576     4834616.4628      300.53

2     7568455.4119     4834327.9218      312.85

1    7568512.7065    4834603.3676      301.42

2    7568534.6323    4834286.2496      320.45

1    7568986.2974    4833695.4640     325.36

2    7569149.7768    4833678.8120     325.82

3    7569222.8667    4833672.0343     326.09

1    7569149.7768    4833678.8120      325.82

2    7569153.5607    4833599.1457      324.78

3    7569152.5252    4833533.6267      326.43

1    7569082.4077    4833611.4560      324.63

2    7569153.5607    4833599.1457      327.78

1    7569080.8598    4833649.2136      325.05

2    7569082.4077    4833611.4560      324.63

3    7569086.8548    4833543.9590      326.25

1    7569372.7454    4834396.3477      300.31

2    7569411.3718    4834598.0182      302.16

1    7568873.3123    4833559.4253      326.9

2    7569013.2789    4833590.8165      327.75

1    7568506.9878    4833627.1861      326.25

2    7568874.5683    4833511.4941      326.80

1    7568654.8108    4834011.0759      324.36

2    7568506.9878    4833627.1861      326.25

3    7568507.1336    4833587.9029      326.20

1      7568402.3457     4834294.8708     321.83

2      7568534.6323     4834286.2496     320.45

3      7568671.8940     4834260.8885     318.29

4      7568864.2732     4834241.5307     314.80

5      7568984.3594     4834212.4279     309.26

1      7568608.6161    4834581.1149     301.02

2      7568671.8940    4834260.8885     318.29

3      7568715.7842    4833972.2526     325.32

1    7570647.3978      4834601.6182      295.91

2    7570799.5334      4834503.7684      296.36

3    7570889.3771      4834468.0043      295.96

4    7571048.7725      4834404.9645      295.42

5    7571163.2970      4834359.6709      294.96

1    7570758.4438    4832917.4745      380.45

2    7570657.8731    4832863.4554      390.85

3    7570641.9044    4832874.6023      390.78

4    7570665.6357    4832857.9666      390.88

координате тачака за Саобраћајницу 151-151

1    7571523.3876    4833036.5187    354.620

2    7571399.6070    4833113.2804    358.80

координате тачака за Саобраћајницу 152-152

1    7572046.7168    4832872.9939      315.88

2    7572034.8173    4832789.8315      320.50

координате тачака за Саобраћајницу 153-153

1    7572046.7168    4832872.9939   315.880

2    7572051.8578    4832871.2862   315.90

3    7572086.8796    4832799.1412   321.23

координате тачака за Саобраћајницу 154-154

1    7572041.5083    4832882.9464    316.90

2    7572075.6957    4832901.9294    316.95

координате тачака за Саобраћајницу 155-155

1    7570863.0259    4833617.0661     303.68

2    7570900.0485    4833600.4729     304.21

координате тачака за Caoбраћајницу 121a-121a

1    7569320.0508    4832302.8813    450.11

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА - НИВЕЛАЦИОНИМ КОТАМА РАСКРСНИЦА

координате тачака за Саобраћајницу 156-156

1    7569848.0201    4832653.5072     396.95

2     7569658.3748   4832646.1433     395.20

координате тачака за Caoбраћајницу 104-104

1    7569960.8305    4833752.9114  324.96

2    7569975.3011    4833746.6131  324.15
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Улица војводе Мишића

1      7570940.3008    4833635.2009 304.05

2      7570906.0328    4833507.7514 312.75

3      7570834.5626    4833441.7378 320.03

4      7570810.1471    4833429.4524 320.68

5      7570806.3500    4833427.4183 320.66

6      7570679.5441    4833316.0872 337.95

7      7570678.0060    4833311.9388 337.46

8      7570666.1270    4833238.9957 345.22

9      7570660.4793    4833140.5851 357.23

Улица војводе Путника

1    7570257.8539    4834930.2828 304.00

2    7570373.3920    4834872.3806 307.96

3    7570471.8972    4834792.0323 303.26

4    7570570.0035    4834713.5174 301.51

5    7570613.4510    4834689.8697 301.36

6    7570806.5177    4834545.7007 297.69

Улица војводе Степе

1    7570677.9038    4834782.0678 315.11

2    7570718.3688    4834707.4725 311.72

3    7570752.7263    4834652.1308 305.76

4    7570807.5068    4834563.5163 297.69

5    7570799.5334    4834503.7684 296.36

6    7570752.6731    4834428.6096 294.41

Улица Васе Чарапића

1    7569876.7872    4833735.7397 324.16

2    7570029.1549    4833600.9959 326.12

3    7570079.4874    4833575.1923 325.12

Улица Вука Караџића

1    7570137.5056     4833882.6790 298.38

2    7570196.8908     4833839.5321 298.47

3    7570202.3331     4833835.2182 298.46

4    7570305.9754     4833771.4360 300.28

5    7570349.7515     4833740.6981 302.71

6    7570507.4199     4833607.3472 308.21

7    7570520.2158     4833599.5899 307.15

Улица  Врелска

1    7570936.8566     4833146.1462 335.93

2    7570847.9302     4833410.3273 320.96

3    7570846.9086     4833412.7277 320.75

4    7570834.5626     4833441.7378 320.03

Улица Војислава Илића

1    7571120.6241    4833737.3420 301.33

2    7571145.9643    4833799.3600 297.61

3    7571135.7820    4833800.4585 297.58

4    7571157.3162    4833859.5086 294.20

улица Змај Јовина

1      7569992.4225    4833407.8850 326.06

2      7570137.3952    4833468.0383 325.09

Светозара Mарковића

1    7571147.2615       4834255.7613 294.83

2    7571228.3114       4834236.2422 296.88

3    7571245.9723       4834231.1492 296.90

4    7571288.8016       4834218.7943 298.50

5    7571278.4447       4834181.4770 297.26

6    7571314.6170      4834210.8304 299.30

7    7571306.0497      4834177.5353 298.50

8    7571322.5660      4834208.3049 299.52

9    7571349.5932      4834198.9509 300.11

10    7571341.8521    4834172.2596 297.90

11    7571408.2494    4834175.5863 302.32

12    7571375.1393    4834149.6893 301.30

13    7571396.6428    4834145.7384 301.65

14    7571400.7737    4834139.5209 301.90

15    7571429.8867    4834165.8587 302.80

16    7571421.4473    4834132.0012 302.55

17    7571469.8919    4834146.2046 303.64

18    7571474.7854    4834143.6464 303.71

19    7571466.4779    4834111.5581 302.82

20    7571486.5938    4834137.3304 303.83

21    7571547.6534    4834099.8391 305.36

22    7571582.5306    4834074.7902 305.91

23    7571624.9668    4834055.8317 306.08

24    7571790.2782    4833940.0208 323.26

25    7571843.5824    4833870.6193 322.19

Слеменска улица

1    7571899.9420     4835082.3293 381.22

3  7571734.6899      4834915.2941 368.90

4  7571682.1458      4834769.5469 373.36

5  7571547.1271      4834646.7613 359.56

6    7571460.8178    4834607.5651 335.61

7    7571309.2247    4834489.0764 322.23

8    7571165.7754    4834420.9621 310.46

Сокоградска улица

1    7571351.6358      4833172.8546    368.36

2    7571308.0397      4833358.4284    331.74

3    7571306.4574      4833408.6334    327.13

Спортска улица

1    7570349.7515      4833740.6981 302.71

2    7570320.9641      4833682.0751 311.97

3    7570302.1044      4833620.6209 317.97

4    7570293.3553      4833596.6077 320.23

5    7570262.1673      4833512.4083 321.12

6    7570259.5284      4833498.6231 321.50

7    7570242.9974      4833421.7446 326.32

8    7570241.6925      4833405.6200 326.91

9    7570240.4970      4833361.2513 332.26

10    7570249.0659    4833303.8956 335.54

11    7570271.4426    4833233.8188 341.83

12    7570324.8877    4833091.2822 356.48

13    7570338.3223    4833059.2064 359.56

14    7570381.7266    4832928.1758 375.77

15    7570587.4703    4832759.6654 401.20

16    7570791.8474    4832839.7048 395.01

17    7570852.6141    4832903.0921 394.15

улица С. Синђића

1    7570211.4211      4833699.9311  318.29

2    7570261.8268      4833602.8274  320.11

улица Стевана Сремца

1    7570326.1470      4833413.0875 332.61

2    7570367.5356      4833387.8258 334.26

3    7570430.3402      4833357.5317 336.95

4    7570679.5441      4833316.0872 337.95

Рудничка улица

1    7571990.5246     4833720.2600 330.48

2   7571670.0995     4833786.2732 310.69

Солунска улица

1    7570613.4510      4834689.8697 301.36

2    7570677.9038      4834782.0678 315.11

 Тимочке буне

1    7571579.5066      4833833.1397 299.96

2    7571633.7482      4833826.7584 303.12

3    7571823.2498      4833839.5417 319.94

Учитељ Борина

1    7571096.4248      4834556.1548 321.63

2    7571263.1339      4834599.2363 319.79

Чаир

1    7571331.2270    4834287.3422 291.62

2    7571501.6118    4834357.7835      292.32

3    7571576.7533    4834324.0590 293.98

Чокањска

1    7571465.5000      4834336.8000 326.57

2    7571375.2525      4834405.6827 327.41

3    7571366.7328      4834472.8187 326.84

4    7571442.8280      4834507.0544 329.75

5    7571448.1287      4834520.6178 330.23

6    7571466.4953      4834489.4159 333.89

7    7571470.4447      4834462.5543 333.10

8    7571469.3763      4834440.2841 333.85

9    7571469.7600      4834436.1203 331.80

10    7571485.4198    4834405.2585 331.74

11    7571465.5000    4834336.8000 326.57

Чубурска

1    7570278.1893     4833834.3277 299.95

2    7570251.2742     4833948.1775 298.56

3    7570240.4896     4834139.5032 296.59

4    7570195.6396     4834135.2416 296.88

14. Августа

1    7569214.6650      4833269.2107 331.62

2    7569227.6333      4833521.8094 328.62

3    7569222.8747      4833671.5486 326.09

4    7569193.2477      4833810.1156 321.59

5    7569259.1031      4833927.8697 318.21

6    7569268.5503      4834008.1020 315.03

7    7569238.8823      4834093.5318 312.16

8    7569249.1374      4834186.5759 307.478

9    7569276.9631      4834281.7520 304.455

10   7569311.8973     4834401.2425 301.54

11   7569314.7754     4834411.0869 301.585

14. Бригаде

1    7570305.9754    4833771.4360 300.88

2    7570211.4211    4833699.9311 318.29

3    7570146.8218    4833672.4875 317.36

4    7570116.0796    4833717.9804 304.95

5    7570231.1904    4833715.2719      304.95

САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА - НИВЕЛАЦИОНИМ КОТАМА РАСКРСНИЦА

Јабукар

1    7571052.2075      4833889.6697 295.33

2    7571157.3162      4833859.5086 294.20

3    7571166.6818      4833859.1115 294.22

20. Ударне српске бригаде

1    7571331.2270      4834287.3422   303.25

2    7571469.8919      4834146.2046   303.64

23. Дивизије

1    7570387.4911      4833551.0534   316.54

2    7570293.5027      4833597.0123   320.23

3    7570261.8268      4833602.8274   320.11

4    7570067.4679      4833716.3214   319.11

5    7569968.0155      4833847.9750   311.19

27. Марта

1    7570598.8963      4833919.6262   297.21

2    7570654.3788      4833811.2347   300.40

3    7570679.0023      4833708.3533   301.56

4    7570713.9288      4833639.0878   302.42

5    7570741.8822      4833582.4933   303.25

Светог Саве

1    7571135.2586      4833697.3803 302.48

2    7571276.1407      4833795.5737 294.83

3    7571279.1263      4833740.4594 298.90

4    7571422.4217      4833781.4681 297.46

5    7571543.5839      4833818.3624 299.05

6    7571579.5066      4833833.1397 299.96

Ртањска улица

14    7570453.3904    4835269.4603 320.00

15    7570477.2781    4835382.8412 330.00

16    7570526.5020    4835486.1803 326.46

Улица војводе Мишића

1      7570611.1683    4832915.4332 389.10

2      7570582.1040    4832758.3104 401.20
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Б.ГРАФИЧКИ ДЕО: 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
 
1.1 ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ПОДЕЛА ОБУХВАТА ПЛАНА НА ЗОНЕ ИЛИ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА  
МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА; 
 
1.2 ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У НАСЕЉУ, ОДНОСНО ОБУХВАТУ 
ПЛАНА, СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ: ЗА ЈАВНЕ 
ПОТРЕБЕ, СТАНОВАЊЕ, ПОСЛОВАЊЕ, ИНДУСТРИЈУ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ. 
 
1.3 .ПОСТОЈЕЋЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ, ВОДОПРИВРЕДНУ И 
ДРУГУ КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
 
 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ГРАНИЦА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СА 
ПРЕТЕЖНОМ ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ, 
ОДНОСНО ОБУХВАТУ ПЛАНА: ЗА ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ, СТАНОВАЊЕ, ПОСЛОВАЊЕ, 
ИНДУСТРИЈУ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ; 
 
2.1.1, ГРАНИЦА ПЛАНА И ГРАНИЦА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СА 
ПРАТЕЋОМ И ДОПУНСКОМ ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ 
ПОДРУЧЈУ 
 
2.2. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И НИВЕЛАЦИОНИМ КОТАМА РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
(НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН); УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА ЗА 
ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ; 
 
2.2.1.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА - 
НИВЕЛАЦИОНИМ КОТАМА РАСКРСНИЦА 
 
2.2.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
3.1. ПЛАНИРАНА ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ТРАСА, КОРИДОРА И КАПАЦИТЕТА ЗА 
ЕНЕРГЕТСКУ, ВОДОПРИВРЕДНУ И ДРУГУ КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
4.1. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ЗОНЕ ИЛИ ЦЕЛИНЕ КОЈЕ ЋЕ 
СЕ ДАЉЕ ДЕТАЉНИЈЕ РАЗРАЂИВАТИ ПЛАНОВИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ЗОНЕ ЗА 
КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО РАСПИСУЈУ ЈАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРСИ. 
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Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Бањица“ 
 
Намена: 

 становање апартманског типа 

 породично становање 

 вишепородично становање 

 пословање (банке, трговина, занатство) 
Дозвољени су сви односи становања и комплементарних намена 
 
Парцела: 

 слободностојећи објекат ................................................. 300 м2 

 објекат у прекинутом низу / двојни објекат.....................400 м2 (2х200 м2) 

 објекти у непрекинутом низу ...........................................150 м2 
Најмања величина грађевинских парцела за изградњу вишепородичних стамбених објеката: 

 слободностојећи објекат .................................................. 600 м2 
Постојеће изграђене парцеле површина мањих од планираних се задржавају као грађевинске 
парцеле. 
 
Ширина фронта: 

 слободностојећи објекат ................................................. 10 м 

 објекат у прекинутом низу ...............................................16 м 

 објекти у непрекинутом низу ...........................................5 м 
 
Хоризонтална регулација: 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације ........ 1,5м 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације ............. 2,5м 

 двојни објекти .......................................................................................................... 3,0м 
 
За породичне слободностојеће објекте и двојне стамбене објекте чије је растојање до 
грађевинске парцеле мање од утврђене вредности у случају реконструкције не могу се на 
суседним странама предвиђати нови отвори стамбених просторија (осим уз писмену сагласност 
суседа). 
 
За грађевинске парцеле које излазе на улицу Светог Саве дефинисана је грађевинска линија: 

 за приуемља објекта .............................................................. 3,0 м 

 за спратове објеката хоризонтална пројекција грађевинске линије се поклапа са 
регулационом линијом – могућност формирања еркера и испуста 

 
За грађевинске парцеле којима новоформирана пешачка стаза која излази на Бањичку улицу, 
ширине 1,5м и представља бочну ивицу грађевинска линија је постављена на удаљењу од 1,5м 
од регулационе линије уз могућност изградње еркера у нивоу првог спрата. 
 
Индекс изграђености "И": 

 за становање у централној зони ................................ макс. 3,2 
 
Планирана је претежно стамбено-пословна намена у оквиру ужег језгра насеља. Дозвољена је 
изградња стамбено-пословних објеката вишепородичног или породичног становања (са 
површином станова од ½ бруто површине објекта). Постојећи објекти се реконструишу по 
правилима и условима нове градње.  
 

 за становање са услугама .......................................... макс. 2,4 
 
Планирано је апартманско становање са услугама туристичког садржаја у зони ширег центра. 
Преовлађује намена  становања већих густина уз могућност грађења објеката стамбено-
апартманског типа, стамбено-пословних и пословних објеката (са услужним делатностима). 
Постојећи објекти се реконструишу по правилима и условима нове изградње. 
 
У зони заштитног зеленила је забрањена изградња и доградња постојећих објеката. Дозвољена 
је адаптација и санација постојећих, углавном стамбених објеката, у смислу замене 
конструктивних елемената и повећања стабилности, а у постојећем габариту и у оквиру 
постојеће спратности. 
 
Висинска регулација: 

 за становање у централној зони ................................ макс. П+2+Пк 

 за становање са услугама .......................................... макс. П+2+Пк 
 
Дозвољена је изградња подрумских просторија ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.  
 
 
Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Блок XXI“ 
 
Намена:  
Претежна намена је становање ниских густина (породично становање), а затим секундарни 
центар са становањем; на парцели могу да се граде као самосталне целине објекти за пословне 
делатности до 50м2 
 
Парцелација и регулација: 

 минимална површина за стамбене објекте износи 300м2 а максимална 1040м2 

 минимално одстојање од границе парцеле 1,5м са једне стране односно 2,5м са друге 
стране у односу на постојећи објекат 

 најмања ширина грађевинске парцеле за слободностојећи породични стамбени објекат 
износи 12м, за двојне објекте износи 9м, за објекте у непрекинутом низу износи 6м 

 минимална раздаљина грађевинске од регулационе линије износи 3м 
 
Индекс изграђености "И": 

 у зони становања ниских густина (породично становање) индекс изграђености износи 
максимално 1,2 

 у зони секундарног центра (са становањем средње густине) индекс изграђености износи 
максимално 1,6 

 
Висинска регулација: 

 у зони становања ниских густина (породично становање) спратност износи максимално 
П+2+Пк 

 у зони секундарног центра (са становањем средње густине) индекс изграђености износи 
максимално П+3+Пк 
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Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Блок 
Центар“ 
 
Намена: 
На земљишту намењеном апартманском туризму као компатибилне намене могу се наћи: 
индивидуално становање до процентуалног односа становање:апартм.туризам=50%:50%, 
трговина, услуге и угоститељство до процентуалног односа угоситељство:апартм.туризам 
=50%:70% и делатности које не угрожавају животну средину и не ремете комфор становања и 
боравка гостију (здравствене ординације, адвокатске канцеларије, забавишта и сл.) 
 
Парцела: 

 постојеће парцеле чији је фронт према саобраћајници мањи од 10м као и парцеле 
површине мање од 200м2 нису парцеле на којима је могућа изградња 

 50% слободног дела парцеле(65% од њене укупне површине) мора бити предвиђен за 
зеленило. 

 Озелењени део парцеле предвидети уз улицу Миладина Живановића и изградњу на 
предметној парцели лоцирати претежно уз улицу Миће Панића 

 Ка улици Миладина Живановића на растојању од 30м од регулације ка дубини парцеле, 
однос изграђеног и неизграђеног максимално може бити 20:80%. 

 
Хоризонтална регулација: 

 Уколико је нови објекат удаљен од постојећег 4.0 м, није дозвољено са те стране новог 
објекта предвиђати отворе стамбених просторија. Такође за већ постојеће стамбене 
објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3.00 м, у случају реконструкције не 
могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија 

 Обавезно је грађевинску линију новог објекта, који је у непрекинутом низу надовезати на 
грађевинску линију суседних постојећих (који се задржавају) или планираних објеката. 
Уколико је на суседној парцели дозвољена замена постојећег фонда, унутрашња 
грађевинска линија дефинише се у складу са планираним урбанистичким параметрима. 

 Адаптације постојећих простора (таван, поткровље, вешернице...) у корисне, стамбене 
или пословне, дозвољене су на свим постојећим објектима али у оквиру постојећих 
габарита. 

 
Индекс изграђености "И": 

 за објекте претежне намене апартмански туризам .................... макс. 1,2 
 
Висинска регулација: 

 за нове објекте претежне намене апартмански туризам ............ макс. П+2+Пк 

 за постојеће објекте који се надзиђују .......................................... макс. П+2+Пк 
 

 Није дозвољено остављање неуређених забатних зидова. Све видне забатне зидове  
пројектовати или реконструисати као уређени део фасаде без отвора.  

 За све објекте на простору плана важи следеће: мансарда или поткровље својом 
површином не смеју излазити из хоризонталног габарита објекта;  максимална висина 
назидка поткровља износи 1.60 м (рачунајући од пода поткровне етаже до прелома 
кровне косине); није дозвољена изградња мансардних кровова у виду тзв. "капа" са 
препустима; није дозвољена изградња поткровља у више нивоа (могуће је, у случају када 
то геометрија крова дозвољава, формирати галеријски простор али не као независну 
површину); решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се 
вода са крова једног објекта не слива на други објекат. 

 Адаптације постојећих простора (тавана, поткровЉа, вешерница, и других заједничких 
просторија) у корисне, стамбене или пословне површине су дозвоЉене на свим 
постојећим објектима, али само у оквиру својих габарита. Измена геометрије косог крова 
је дозвоЉена у случају када је потребно заменити постојећу кровну конструкцију због 
дотрајалости конструктивних елемената крова. 

 
 
Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Део блока 
Палилула 1“ 
 
Намена: 
Претежна намена је становање ниских густина (породично становање) са могућим коришћењем 
пословног простора у објекту који својом наменом не угрожава животну околину; на парцели 
могу да се граде као самосталне целине објекти за пословне делатности до 50м2 
 
Парцелација и регулација: 

 минимална површина за слободностојеће стамбене објекте износи 300м2, за двојне 
250м2 а за објекте у непрекинутом низу 200м2 

 минимално одстојање од границе парцеле 1,5м са једне стране односно 2,5м са друге 
стране у односу на постојећи објекат 

 најмања ширина грађевинске парцеле за слободностојећи породични стамбени објекат 
износи 12м, за двојне објекте износи 9м, за објекте у непрекинутом низу износи 6м 

 минимална раздаљина грађевинске од регулационе линије износи 3м 
 
Индекс изграђености "И": 

 у зони становања ниских густина (породично становање) индекс изграђености износи 
максимално 1,2 

 
Висинска регулација: 

 у зони становања ниских густина (породично становање) спратност износи максимално 
П+2+Пк 

 
 
Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Врело“ 
 
Намена: 
Просторна целина 1: Породично становање 

 Породично становање тип 2 – породично становање ниске густине изграђености 
(пратеће намене: услужне делатности, јавне намене, мешовито пословање, здравствени 
и туристички објекти) 

 Породично становање тип 3 – породично становање ниске густине изграђености (могуће 
пратеће намене: услужне делатности, јавне намене и туристички објекти) 

 Породично становање тип 4 – објекти изузетне амбијенталне вредности (могуће намене: 
становање, услужне делатности, јавне намене , спортски, рекреативни, забавни, 
трговачки, културни, друштвени и сл. садржаји) 

Просторна целина 2: Културни садржаји (садржај: летња позорница) 
Просторна целина 3: Заштитно зеленило (садржај: објекат ловачког дома) 
Просторна целина 4: Парковско зеленило (садржај: објекат шумске секције) 



 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА ИЗ ПДР-ова 

 

 

Просторна целина 5: Туристички садржаји (могуће намене: услужне делатности, јавне намене, 
објекти за пружање угоститељско туристичких услуга типа хотели, пратећи спортски, 
рекреативни, забавни, трговачки, културни и друштвени садржаји) 

Просторна целина 6: Ауто камп (садржаји: угоститељско-туристичке услуге, ресторани, локали и 
сл., бунгалови за смештај, терени за мале спортове) 

Просторна целина 7: Комунални објекти (садржаји: извориште, водозахват, резервоар) 
 
Парцела: 
Најмања величина грађевинске парцеле за изградњу породичних стамбених објеката / тип 2 и 4: 

 слободностојећи објекат ................................................. 300 м2 

 објекат у прекинутом низу / двојни .................................400 м2 (2х200 м2) 

 објекти у непрекинутом низу ...........................................150 м2 
Најмања величина грађевинске парцеле за изградњу пословноих и других садржаја у зонама 
породичног становања тип 2 и тип 4: 

 за парцеле до 600м2 пословни (угоститељско-туристички) простор се може организовати 
у саставу стамбеног објекта или као засебан објекат 

 за парцеле од 600м2 до 1000м2 могућа је изградња другог објекта на парцели за 
пословни простор из терцијарног сектора 

 за парцеле преко 1000м2 могуће је развијати здравствено-туристичке садржаје 
 
Најмања величина грађевинске парцеле за изградњу стамбених објеката / тип 3: 

 слободностојећи објекат ................................................. 800 м2 

 два објекта / двојни објекат .............................................1000 м2 (2х500 м2) 
Најмања величина грађевинске парцеле за изградњу пословноих и других садржаја у зонама 
породичног становања тип3: 

 за парцеле од 1000м2 пословни (угоститељско-туристички) простор се може 
организовати у саставу стамбеног објекта или као засебан објекат 

 за парцеле преко 1500м2 могуће је развијати здравствено-туристичке садржаје 
 
Најмања величина грађевинске парцеле за изградњу туристичких садржаја: 

 хотелски комплекси ..................................................................... 1000 м2 

 пансионско-апартмански садржаји ............................................. 500м2 
 
На постојећим, изграђеним парцелама мањим од прописаних могућа је реконструкција објеката 
са постојећим параметрима. 
Минималан проценат озелењености парцеле износи 20%. 
 
Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити не улазе у обрачун 
степена изграђеости у складу са прописаним одстојањима. Објекти пратећег садржаја 
спратности П у дворишном простору иза главног објекта могу да буду на удаљености и 1,5м од 
суседа. Помоћни објекат може бити и на граници парцеле уз сагласност суседа. Изузетно ако су 
намењени трговини или другим компатибилним садржајнима могу се поставити и у наставку 
и/или испред породичног стамбеног објекта, на грађевинску линију уз услов да се формирају као 
саставни део породичног стамбеног објекта.  
 
Ширина фронта: 

 слободностојећи објекат ................................................. 12-16 м 

 двојни објекат ................................................................... 9-13м 

 објекти туристичких садржаја .......................................... 20м 

 објекат у низу ................................................................... 6-9 м 

 
Хоризонтална регулација: 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације ........ 1,5м 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације ............. 2,5м 

 двојни објекти на бочном делу дворишта ........................................................... 4,0м 
За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од поменутих 
вредности, у случају реконструкције не могу се на странама ка суседу предвиђати отвори.  
 
За зоне изграђених објеката чије је растојање различито од поменутих нови објекти се могу 
постављати на следећим растојањима: 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације ........ 1,0м 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације ............. 3,0м 
 
Индекс изграђености "И": 

 породични стамбени објекат тип 2 ............................ макс. 1,0 

 породични стамбени објекат тип 3 ............................ макс. 0,8 

 породични стамбени објекат тип 4 ............................ макс. 0,8  

 туристички садржаји ................................................... макс. 0,8 

 ауто камп ..................................................................... макс. 0,6 
 
Уколико при изградњи објекта парцела није искоришћена до максималног степена изграђености 
може се градити други објекат до потпуног искоришћења парцеле у границама дозвољеног 
индекса.  
 
Висинска регулација: 

 породични стамбени објекат тип 2 ................................. макс. П+2+Пк 

 породични стамбени објекат тип 3 ................................. макс. П+1+Пк 

 породични стамбени објекат тип 4 ................................. макс. П+2+Пк  

 туристички садржаји ........................................................ макс. П+1+Пк 

 помоћни објекти на парцели ........................................... макс. П 

 објекат са администрацијом уз туристички садржај ..... макс. П+1 

 ауто камп .......................................................................... макс. П 
 
Код интервеницја на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за 
неопходна растојања од граница парцеле и суседних објеката могуће су мање измене без 
промене габарита (адаптација, санација, претварање таванског простора у користан простор). 
 
Ако се врши доградња или надзиђивање постојећих објеката онда се исти морају градити под 
условима који су прописани за изградњу нових објеката.  
 
За локацију летње позорнице: 

 најмања удаљеност на делу бочног дворишта северне орјентације ....... 2,5м 

 најмања удаљеност на делу бочног дворишта јужне орјентације ............ 3,5м 

 спратност објкета шумске секције ........................................................макс. П+1+Пк 

 спратност осталих објеката .................................................................. макс. П 
Могуће намене: реконструкција и доградња управне зграде са садржајима намењеним 
активностима визиторског центра (лов, риболов, термалне воде, лековито биље, печурке, разне 
семинарске едукације, природњачки музеј...), апартмански комплекс повезан са 2-3 бунгалова 
са апратманима за смештај ловаца, уређење површина за рекреацију, шеталишта, мобилијар, 
објекти за одмор при шетњи, дечја игралишта и сл. 



 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА ИЗ ПДР-ова 

 

 

Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Подина“ 
 
Намена:  

 Спорт и рекреација 

 Дечја установа 

 Породично становање – ниске густине 

 Заштитно зеленило 

 Хајдук Вељкови шанчеви 
 
Парцела: 

 слободностојећи објекат ................................................. 300 м2 

 објекат у прекинутом низу / двојни објекат ....................400 м2 (2х200 м2) 

 објекти у непрекинутом низу ...........................................150 м2 
 
Ширина фронта: 

 слободностојећи објекат ................................................. 10 м 

 објекат у прекинутом низу ...............................................16 м 

 објекти у непрекинутом низу ...........................................6 м 
 
Хоризонтална регулација: 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације ........ 1,5м 

 слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације ............. 2,5м 

 двојни објекти ......................................................................................................... 3,0м 
 
За породичне стамбене објекте чије је растојање до грађевинске парцеле мање од утврђене 
вредности у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати нови отвори 
стамбених просторија (осим уз писмену сагласност суседа). 
 
Индекс изграђености "И": 

 Спорт и рекреација за парцеле мање од 800м2 ............ макс. 0,6 

 Спорт и рекреација за парцеле веће од 800м2 .............. макс. 0,8 

 Дечја установа ................................................................... макс. 0,5 

 Подродично становање/ становање ниске густине........ макс. 1,0 
 
Висинска регулација: 

 Спорт и рекреација за парцеле мање од 800м2 ............ макс. П+Пк 

 Спорт и рекреација за парцеле веће од 800м2 .............. макс. П+1+Пк 

 Дечја установа ................................................................... макс. П+1 

 Подродично становање / становање ниске густине........ макс. П+1+Пк 
 
Број објеката на грађевинској парцели није ограничен и дозвољен је у оквирима прописаних 
урбанистичких параметара за предметну парцелу.  
 
Код интервнција на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова у погледу 
хоризонталне регулације могућа је реконструкција без промене габарита објекта. За све остале 
постојеће објекте реконструкција је дозвољена у погледу надзиђивања и доградње под 
условима који су прописани за изградњу нових објеката.  
 
 
 

Урбанистички параметри за за целине и парцеле које су обухваћене ПДР-ом „Медник“ 
 
Намена: 

 Просторна целина 1 – стамбено-пословна зона у северном делу обухвата плана; 
претежна намена: становање већих густина са могућношћу формирања пословног 
простора уз или у оквиру стамбеног објекта; пратећи садржаји: производња, услужне 
делатности (вулканизер, перионица аутомобила...) 

 Просторна целина 2 – стамбена зона; претежна намена: становање већих густина 

 Просторна целина 3 – спорт и парк; претежна намена: спорт и рекреација; пратећи 
садржаји:паркинг 

 
Парцела: 

 слободностојећи објекат у целини 1 – становање већих густина .......... 300 м2 – 900 м2 

 слободностојећи објекат у целини 2 – становање већих густина .......... 300 м2 – 800 м2 

 објекти у непрекинутом низу у целини 2– становање већих густина .....450 м2 – 800м2 

 услужно-комерцијалне делатности.............................................................мин. 400м2 
(оптимална величина за услужно-комерцијалне делатности износи 600-800м2) 

 
Ширина фронта: 

 слободностојећи стамбени објекат ................................................. 12 м 

 стамбени објекат у прекинутом низу ...............................................12 м 

 објекти услужно-комерцијалне делатности .....................................14 м 
 
На грађевинској парцели чија је ширина мања од минимално утврђених параметара може се 
утврдити могућност изградње породичног стамбеног објекта спратности до П+1 и индекса 
изграђености до 0,6. 
 
 
 
Индекс изграђености "И": 

 Стамбени објекти у целини 1 (становање са комерцијалним делатностима)...... макс 1,0 

 Стамбени објекти у целини 2 .................................................................................. макс 1,0 

 Објекти спорта и рекреације.................................................................................... макс. 0,5 

 Објекти услужно-комерцијалних делатности ......................................................... макс. 1,0 
 
Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле износи 30% 
 
Висинска регулација: 

 Стамбени објекти у целини 1 (становање са комерцијалним делатностима) – максП+1+Пк 
(ово се не односи на постојеће објекте који су спратности П+2+Пк који задржавају 
постојећу спратност и висину без могућности доградње) 

 Стамбени објекти у целини 2 .............................................................................- макс.П+2+Пк 

 Објекти спорта и рекреације...............................................................................- макс.П+1+Пк 

 Објекти услужно-комерцијалних делатности ....................................................- макс.П+1+Пк 

 Објекти пратећих садржаја (у дворишном простору) ...................................... – макс. П 
 
Објекти пратећег садржаја спратности П у дворишном простору иза главног објекта могу да 
буду на удаљености и 1,5м од суседа. Помоћни објекат може бити и на граници парцеле уз 
сагласност суседа. Изузетно ако су намењени трговини или другим компатибилним садржајнима 



 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  СОКОБАЊЕ  -   НАЦРТ ПЛАНА  
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА ИЗ ПДР-ова 

 

 

могу се поставити и у наставку и/или испред породичног стамбеног објекта, на грађевинску 
линију уз услов да се формирају као саставни део породичног стамбеног објекта.  
 
За објекте спорта и рекреације: 

 максимално дозвољени индекс изграђености износи 0,5 

 максимално дозвољена површина под отвореним спортским теренима износи 30% од 
површине парцеле 

 максимална спратност објекта износи П+1+Пк 

 минимално одстојање грађевинске од регулационе линије износи 3,0м 

 минимално одстојање објекта од суседне грађевинске парцеле на делу бочних дворишта 
претежно западне орјентације износи 2,5м 

 
Општа напомена:  
За све параметре који нису обухваћени посебно правилима грађења за обухвате наведених 
планова детаљне регулације 
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