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На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 7. Правилника о садржини, поступку и
начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник
РС“, бр. 27/15) и члана 42. став 1. тачка 5. и члана 128. Статута општине Сокобања
("Службени лист општине Сокобања", број 3/2008, 7/13, 11/14, 24/14), Скупштина
општине Сокобања на седници одржаној 23.10.2017. године, доноси
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Измена и допуна Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2017. годину (Службени лист општине Сокобања број 3/2017 и 12/2017, у
даљем тексту: Програм) који обухвата уређивање јавних површина, одржавање,
реконструкцију и изградњу објеката јавне намене и објеката комуналне инфраструктуре.
Члан 2.
Врста и обим програмских активности опредељени су II Ребалансом Одлуке о буџету
општине Сокобања за 2017.годину и Стратегијом одрживог развоја општине Сокобања
2015-2025 ( Сл.лист општине Сокобања бр.24/15)
Члан 3.
Програм уређивања грађевинског земљишта општине Сокобања у 2017.години (Сл.лист
општине Сокобања бр. 3 /17 и 12/17) мења се, допуњује и гласи:
У делу ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:
Тачка 1. Водоснабдевање, став 1. мења се и гласи: „ Замена азбестних цеви у
следећим улицама Вука Караџића, Немањина, 14.бригаде, Стевана Мокрањца и Алексе
Маркишића. Укупна вредност радова износи 43.148.000,00РСД, од тога 21.000.000,00
извор 01, 9.148.000,00 извор 07 и 13.000.000,00 извор 13“
–

–

–

Тачка 3. Одржавање јавних зелених површина, став 5. алинеја 1 мења се и гласи:
„ 1.) Изградња 1.фазе Велике сцене летње позорнице Врело 47.460.000,00 РСД, и то:
29.460.000,00 извор 01, 18.000.000,00 извор 07. Носилац активности Организација за
туризам и културу Сокобања.“
–

–

–

Иза алинеје 4. додаје се алинеја 5, и гласи:
„ 5. Изградња 2.фазе Велике сцене летње позорнице Врело- 34.500.000,00РСД, и то:
извор 01, 24.500.000,00РСД
извор 07 Носилац активности
10.000.000,00 РСД
Општинска управа општине Сокобања“
–

–
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Тачка 5. Саобраћајне површине, мења се став 1.алинеја 1, и гласи:
„ Одржавање општинских путева ОП 6 (од ОП-5 до БОГДИНЦА) Л-1km и ОП 2 (од села
Шарбановац према Сокобањи) Л-3,5км – 59.000.000,00РСД, и то 34.880.000,00 РСД –
извор 01, 24.120.000,00РСД – извор 07: . Носилац активности јесте Општинска управа
општине Сокобања“
Тачка 6. Остале комуналне делатности, мења се став 2. и гласи:
„Носилац активности за остале комуналне услуге јесте JKП „ Напредак“ Сокобања у
складу са Програмом за одржавање фонтана и јавних чесми на јавним површинама и
постојећег парковског мобилијара на територији општине Сокобања за 2017.годину.
Укупна вредност планираних активности износи 6.281.662,80РСД“
Члан 4.
У свему осталом Одлука о утврђивању Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2017. годину ( Сл.лист општине Сокобања 3/17 и 12/17) остаје непромењена.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања.“.
I Број: 011-57/2017
У Сокобањи, 23.10.2017. Године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 ), члана 16. став 1. тачка 43 и члана 128. Статута
општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и
24/14), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.10.2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника у општини Сокобања 2017-2020

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника у општини Сокобања 2017-2020.

Члан 2.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника у општини Сокобања 2017-2020, саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Сокобања “.

I Број: 011-58/2017
У Сокобањи, 23.10.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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2017-2020
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Уводна реч Председника општине Сокобања
Општина Сокобања је у претходном периоду настојала да својим активностима обезбеди
услове за квалитетно и трајно решавање интеграције избеглих и интерно расељених
особа. Један од важнијих задатака локална самоуправе општине Сокобања у наредном
периоду је и да својим суграђанима - избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима обезбеди могућности за што квалитетнији живот у локалној заједници.
Главни правац наших настојања, формулисан у овом документу, односи се на обезбеђење
услова за локалну интеграцију решавањем основних потреба избеглих и интерно
расељених лица и њихових породица.
Основни циљ локалне интеграције је обезбеђивање могућности избеглим и интерно
расељеним лицима за економску и социјалну равноправност и за достојанствен живот у
заједници.
Посебно истичем да је један од приоритета свих нас кој и управљамо овом општином да
обезбедимо боље услове живота за све избегле и интерно расељене који су нашли
уточиште у општини Сокобања.
У складу са тим, уверени смо да ће имплементација активности наведених у овом
документу имати великог утицаја на подизање квалитета живота избеглих и интерно
расељених лица на територији општине Сокобања.
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Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника ?

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја
избеглих 1 и интерно расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по споразуму о реадмисији3 (у даљем
тексту повратници) подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене од значаја за
живот избеглих, интерно расељених лица и повратника намеравамо да остваримо у свом
локалном окружењу у току предвиђеног временског периода. Тај процес се заснива на
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у
планирању и примени плана.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника (ЛАП) посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су
дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.
У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се
сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на
простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и
она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али и даље имају
нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.
Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не
испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ,
уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих prima facie доказа веродостојно
претпоставити да је то лице држављанин Србије.
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на
период од четири године, са детаљном разрадом активности за прву годину реализације.
Процес израде заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке
карактеристике да је:
-

-

-

Локални - спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
Партиципативан - укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване
подршке избеглим,интерно расељеним и повратницима у локалној заједници;
Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређења
положаја избеглих, интерно расељениx и повратника;
Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се
тежи;
Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за
доношење одлука;

1

Према конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне
припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила је своју државу и не може или због поменутог страха
не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима
насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
2

Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у границама своје државе. Разлози због којих били
присиљени да напусте своје домове могу бити различити: рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне катастрофе
(земљотрес, поплаве и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику
од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти
у области људских права.
3
Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на
територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих рггша 1ас1е доказа веродостојно претпоставити да је то лице
држављанин Србије.
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5

Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници;

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама
избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Сокобања коришћени су следећи
извори: резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним
актерима, статистички подаци, различити извештај и документи, подаци Комесеријата за
избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних
невладиних организација итд. У допуни акционог плана за решавање проблема повратника,
коришћени су подаци прикупљени кроз анкете које је спровео Комесаријат за избеглице.
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника у Општини Сокобања, на иницијативу Општинског већа општине
Сокобања формиран је општински Савет за управљање миграцијама и трајна решења који чине
представници/це: локалне самоуправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог
документа, укључујући и Повереништво за избеглице, институција система које се на локалном
нивоу баве питањима за избегла и интерно расељених; невладиних организација које делују у
локалној заједници и Комесаријата за избеглице Републике Србије .
Улога Савета била је да:
-

-

Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од
стране донатора;
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у истему
подршке избеглим и интерно расељеним лицима и повратника;
Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
Ради на писању завршног документа;
Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Општинском већу на усвајање.

Чланови/ице Савета за миграције општине Сокобања чине:
1.

Владимир Миловановић, заменик председника Општине Сокобања - председник;

2.

Др Саша Антонијевић, директор Дома здравља у Сокобањи - члан;

3.

Бојан Миливојевић, начелник полицијске станице у Сокобањи - члан;

4.

Ана Милићевић, директор средње школе „Бранислав Нушић“ – члан;

5.

Војкан Божиновић, представник Службе за запошљавање -члан;

6.

Милица Миленковић, представник Црвеног крста Србије – члан;

7.

Владимир Павловић, директор Центра за социјални рад – члан;

8.

Бобан Милановић, представник удружења „Истина“ – члан;

9.

Снежана Јовановић, повереник за избеглице и миграције- члан.
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РЕЗИМЕ
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника (ЛАП) у Општини Сокобања (2017-2020) је стратешки документ заснован на
свеобухватној анализи ситуације који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да
побољша услове живота избеглих, ИРЛ и повратника. ЛАП је усмерен на све особе које су биле
изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а живе на
територији Општине Сокобања.
У периоду од 1991. године до данас у општини Сокобања је према компјутерској
евиденцији Повереништва за избеглице боравило 2320 избеглих и прогнаних лица са простора
бивших југословнрских република и око 400 интерно расељених лица. Према последњим
подацима Комесаријата за избеглице Републике Србије (КИРС-а, на дан 01.07.2017.године) и
Повереништва за избеглице на територији општине Сокобања тренутно живи 19 лица са
статусом избеглице и 478 интерно расељених лица.
Због великих миграција избегличке популације тешко је прецизано утврдити колико
људи, који су живели на просторима бивших југословенских република, данас заиста живи на
територији општине Сокобања.
Имајући у виду тренутну, а посебно демографску ситуацију на територији Општине
Сокобања, приоритетне групе у оквиру локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Сокобања су:
-

избеглице, ИРЛ и повратници који немају трајно решено стамбено питање било да живе

у приватном смештају или у сопственим недовршеним или неусловним објектима,
-

незапослена, радно способна избегла, ИРЛ и повратници,

-

породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особе и/или деца са сметњама у

развоју,
-

самохрани родитељи без сталних прихода,

-

самачка старачка домаћинства без сталних прихода,

-

вишечлане и вишегенрацијске породице,

-

жене,

-

Роми.
Општи циљ овог ЛАП је побољшање социјално-материјалног положаја избеглих,

интерно расељених лица и повратника у општини Сокобања кроз програме за економско
оснаживање и трајно решавање стамбеног питања најугроженијих, што ће дугорочно посматрано
допринети побољшању демографске ситуације у овој општини.
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Специфични циљеви:
Специфичан циљ 1: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање
11 породица избеглица, кроз изградњу стамбеног објекта са укупно 11 стамбених јединица кроз
пројекат Регионално-стамбене изградње.
Специфичан циљ 2: У периоду 2017-2020. године у складу са демографском политиком
општине Сокобања, трајно решити стамбено питање најмање 2 породице избеглица кроз програм
откупа домаћинстава са окућницом.
Специфичан циљ 3: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање
6 породица избеглих, интерно расељених и повратника, кроз доделу пакета грађевинског
материјала за довршетак започете изградње стамбеног објекта или адаптацију постојећих
неусловних стамбених објеката и обезбедити 4 мала гранта грађевинског материјала.
Специфични циљ 4: У периоду од 2017-2020. године стамбено збринути најмање 1 породицу
избеглица кроз програм обезбеђивања монтажних кућа.
Специфичан циљ 5: У периоду од 2017-2020.године економски оснажити најмање 10 породица
избеглих, интерно расељених и повратника кроз програме доходовних активности у области
повртарства, ратарства, сточарства у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС,
Националном службом за запошљавање за започињање сопственог бизниса из ових области;
Специфичан циљ 6: У периоду од 2017-2020. године едукативно и економски оснажити најмање
10 лица из популације избеглих, интерно расељених и повратника укључивањем у програме
преквалификације и доквалификације, у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
Саветом за запошљавање општине Сокобања и невладиним организацијама;
Специфичан циљ 7: У периоду од 2017.-2020. године омогућити јачање капацитета институција
локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога
у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
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ПОГЛАВЉЕ 1
Профил Општине Сокобања
Географски положај, климатске карактеристике и природни ресурси
СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА
Географски положај
Површина
Број насеља
Број становника (ПОПИС 2011)
Број становника (2013 процена)
Округ
Удаљеност од главног града
Удаљеност од града Ниша
Просечна надморска висина Бање

525,5 км2
25
16021
15524
Зајечарски
200км
65км
400м

Сокобањска котлина је област која се налази у централном делу источне Србије. Са свих страна
је окружена планинама, висине до 1600м. Са њене јужне стране уздижу се планине Озрен и
Девица, а на северу Ртањ и Буковик. На западу прелази у Моравску долину, а на истоку у
Тимочку. Највећим својим делом, Сокобања се ослања на планину Озрен, чија надморска висина
износи 1 117м. Целом својом дужином, Сокобањска котлина се пружа у правцу исток-запад, а
дугачка је 15км.
СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА
Климатски услови (1981-2010)
Клима
Умерено-континентална
Просечна годишња температура
+11,0°C
Блажност ваздуха на годишњем нивоу
73,0%
Просечан број облачних дана годишње
119
Просечан број ведрих дана годишње
62
Просечан број снежних дана годишње
46
Сокобању карактерише умерено-континентална (блага) клима. Лета су без жеге, а зиме су благе.
Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже, посебно лети, када је и мања влажност ваздуха.
Облачност није равномерно распоређена. Најмање сунчаних дана има зима, а највише у јесен.
Сокобању карактерише богатство зеленила - шума у околним планинама и богати извори
минералних вода, чувених по својој лековитости. Термални извори Сокобање спадају међу
најлековитије у нашој земљи. Постоји укупно 6 (шест) оваквих извора. Њихова температура се
креће од 28 до 45°C. Богатство минералних вода привлачи реконвалесценте и оне који се лече од
хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, психонеурозе, неурастеније, повишеног крвног
притиска, хроничног реуматизма, ишијаса, малокрвности, појединих женских болести,
исцрпљености.
СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Земљиште
Пољопривредне површине
58,30% од укупне површине Сокобање
Обрадиве површине
37,72% од пољопривредних површина
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Обрасла шумска површина

Шуме
36,80%

Демографски подаци, знање и људски ресурси
Већи удео у становништву чини рурално становништво са 50,18%, као и жене са 51,76%.
Проценат активног становништва које обавља занимање је доста низак - 33,95%, док је проценат
издржаваног становништва 29,99%.
СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА
Демографски подаци
Број становника према попису из 2011. Године
16021
Број становника у 2013. (према процени 15524 (за 497 мање него у 2011.
Републичког завода за статистику)
години)
Негативан природни прираштај изнад републичког 13,73%
просека
Подручје општине Сокобања обухвата 25 насеља и то
Редн
и
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Насељено место

Тип
насеља
(градско/
остало)

Број
становника

Удео у укупном
броју
становника у
општини (%)

Површина
(km2)

Бели Поток
Блендија
Богдинац
Врбовац
Врмџа
Дуго Поље
Жучковац
Језеро
Јошаница
Левовик
Милушинац
Мужинац
Николинац
Ново Село
Поружница
Раденковац
Ресник
Рујевица
Сесалац
Сокобања
Трговиште
Трубаревац
Церовица
Читлук
Шарбановац

остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
остало
градско
остало
остало
остало
остало
остало

196
282
146
472
497
519
422
255
686
148
314
348
308
32
298
69
716
193
250
7982
291
511
33
651
402

1,22
1,76
0,91
2,95
3,10
3,24
2,63
1,59
4,28
0,92
1,96
2,17
1,92
0,20
1,86
0,43
4,47
1,20
1,56
49,82
1,82
3,19
0,21
4,06
2,51

4,07
16,43
4,82
23,01
38,10
37,20
9,00
23,34
48,56
3,41
22,87
22,51
20,57
8,42
16,40
15,64
27,36
16,78
25,06
34,84
5,65
22,50
3,25
39,82
35,8

Структура становништва према старости и полу 2011.
Општина
Укупно
становништво

Укупно
мушко
женско

16021
7728
8293

Удео у укупном броју
становника у општини (%)
100
48,24
51,76
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Испод 15 година

15-29

30-49

50-64

65-84

85 и више

Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско

1835
954
881
2388
1240
1148
3690
1890
1800
4018
1947
2071
3733
1573
2160
357
124
233
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11,45
5,95
5,50
14,91
7,74
7,17
23,03
11,80
11,24
25,08
12,15
12,93
23,30
9,82
13,48
2,23
0,77
1,45

Структурa стaнoвништвa прeмa eтничкoj или нaциoнaлнoj припaднoсти, 2011.
Број

Срби
Aлбaнци
Бoшњaци
Бугaри
Буњeвци
Влaси
Гoрaнци
Jугoслoвeни
Maђaри
Maкeдoнци
Mуслимaни
Нeмци
Рoми
Румуни
Руси
Русини
Слoвaци
Слoвeнци
Укрajинци
Хрвaти
Црнoгoрци
Oстaли
Нeoпрeдeљeни
Рeгиoнaлнa припaднoст

Нeпoзнaтo
Укупнo

14936
10
1
1
0
22
8
12
15
25
4
0
213
7
2
2
3
7
1
16
19
13
409
2
293
18571

Општина
Удео у укупном
становништву (%)
93,23
0,06
0,01
0,01
0,00
0,14
0,05
0,07
0,09
0,16
0,02
0,00
1,33
0,04
0,01
0,01
0,02
0,04
0,01
0,10
0,12
0,08
2,55
0,01
1,83
100

Број
105231
76
12
223
0
6254
36
127
43
234
59
12
2042
307
19
2
10
38
9
119
140
240
3052
45
1637
137561

Округ
Удео у укупном
становништву (%)
87,72
0,06
0,01
0,19
0,00
5,21
0,03
0,11
0,04
0,20
0,05
0,01
1,70
0,26
0,02
0,00
0,01
0,03
0,01
0,10
0,12
0,20
2,54
0,04
1,36
100
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С обзиром на број становника, Сокобања има само 1 основну и 1 средњу школу, док високо
образовне институције не постоје. Најближи универзитет Сокобањи је Нишки универзитет (на
65км).
СОКОБАЊА – ЛИЧНА КАРТА
Образовна структура становништва4
Више и високо образовање
10,12%
Средњошколско образовање
38,53%
Са 4-7 завршених разреда
48,92%
Према подацима из децембра 2013. године, Сокобања има укупно 3170 запослених и 1556
незапослених становника (годишњи просек). Највећи проценат запослених ради у правним
лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације)- 67,82%, док је
проценат запослених у приватним предузећима и самосталним облицима делатности 32,17%.
Гледано према секторима, највећи број радника је запослен у здравству (27,11%) и у сектору
вађења руда и камења (27,50%), док је најмањи број запослен у сектору финансијског
посредовања. Како је Сокобања туристички веома познато место, број запослених у том сектору
(хотели и ресторани) је 8,23% и већи је за 6,83% у односу на број запослених у овом сектору на
нивоу Србије. Просечна зарада у Сокобањи без пореза и доприноса у току 2013. године је
износила 338,5 €, док је у истом периоду у Србији износила 382,33 €.

4

Извор: Републички завод за статистику- Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу, по
општинама и градовима
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ПОГЛАВЉЕ 2
ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
И ПОВРАТНИЦИМА У ОПШТИНИ СОКОБАЊА

Са појавом првих ратних сукоба на просторима бивше заједничке државе долази до
појаве првих избеглица.
Први блажи талас избеглица у општини Сокобања, почео је још давне 1990. године.
Према подацима повереништва за избеглице у Општини Сокобања од 1991. године до 1995.
године боравило је 2320 избеглих и прогнаних лица са територије Хрватске и Босне и
Херцеговине.
Највећи број избеглих и прогнаних је са простора републике Хрватске, а мањи број је из
Босне и Херцеговине. Позната је чињеница да се један број избеглих и прогнаних вратили у
земљу порекла а посредством УНХЦР након 1995. године, један број избеглица је напустио
Сокобању и отишао у већe градовe Републике Србије.
Што се тиче интерно расељених лица са Косова и Метохије на првој регистрацији 1999.
године било је 776 лица, мали број имао је своје фамилије у Сокобањи. Данас на територији
општине Сокобања живи, 315 интерно расељених лица, 78 избеглих и прогнаних лица. Такође
мора се напоменути да ова групација ( ИРЛ, и избегли и прогнани) на жалост нису организовани
у ниједан НВО, с тога је њихова интеграција отежана. Своје проблеме једино могу изнети
повереништву, који даље спроводи решавање истих.
БРОЈНИ ПРИКАЗ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Избегли и прогнани
Расељене породице

Укупно људи

Укупно
породица

Породице са 1-2
члана

Породице са 3-5
члана

Породице
преко 5
чланова

315

96

23

64

6

Расељена деца
Укупно
људи

Укупно
породица

Породице
са децом

Укупно
деце

Деца до 03 године

Деца 4-10
година

Деца 11-18
година

315

93

86

188

31

78

79

Смештај расељених лица
Укупно људи

Укупно породица

Сопствени смештај

Смештај код другог

315

93

244

71
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ПОГЛАВЉЕ 3.
АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ, СТАЊА, ЗАКЉУЧЦИ И СПОРНА ПИТАЊА
Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте квалитативних анализа:
-

Анализа или преглед документације о ширем радном окружењу,
Анализу стања (SWOT),
Анализу заинтересованих страна и
Анализу проблема.
Преглед документације о ширем радном окружењу

Анализа ситуације о ширем радном окружењу обухватила је неколико кључних
националних стратешких докуманата релевантних за ову област, актуелни законски оквир који
регулише питања угрожених група у Републици Србији, стратешка документа Општине
Сокобања и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене избеглим,ИРЛ и
повратницима у Општини.
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих, интерно расељених лица и
повратника су:
-

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002. и
ревизија март 2011);
Национална стратегија за управљање миграцијама (2009.);
Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009)
Стратегија за смањење сиромаштва (2003);
Национална стратегија запошљавања (2011 - 2020);
Стратегија развоја социјалне заштите (2005);
Национална стратегија одрживог развоја (2008);
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012;
Стратегија регионалног развоја 2007-2012;
Национални план акције за децу (2004);

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама (,Службени
гласник РС“, бр. 18/1992;бр. 42/2002; бр. 45/2002; бр. 30/2010.). С обзиром на уочену потребу да
тај Закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, у мају 2010. године усвојен је закон
о изменама и допунама Закона о избеглицама.
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002,
и ревизија март 2011.г.) дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за повратак
и локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за
решавање положаја ове групе грађана.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање
мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица, односно
локалне реинтеграције повратника, којима се може допринети унапређењу њиховог животног
стандарда и укупног друштвеног положаја
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника у Општини Сокобања су:
-

Локална стратегија одрживог развоја општине Сокобања 2015-2020;
Стратегија социјалне заштите у општини Сокобања (2008);
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Локални акциони план за младе Општине Сокобања (2010),

У локалним стратешким документима избегла, интерно расељена лица и повратници су
поменути као посебно осетљива друштвена група, али нису препозната као приоритетно
угрожена, јер се број лица са формалним статусом избеглице стално смањује због регулисања
држављанства и добијања личне карте, па су ова лица по стицању личне карте равноправна са
домицилним становништвом у коришћењу свих облика помоћи и подршке. Проблеми и потребе
избеглих, ИР лица и повратника се не посматрају изоловано од осталих угрожених група.
Тако су идентификоване следеће области као проблеми ове категорије грађана, а то су:
-

Нерешено стамбено питање и неадекватни услови становања;
Незапосленост;
Социјална угроженост.
На основу ових идентификованих проблема могу се поставити следећи циљеви:
Стамбено збрињавање (завршетак започете градње и адаптација постојећих објеката);
Унапређење и подстицање запошљавања;
Повећање стандарда живота.

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и
повратника, представља документ који се специфично бави интеграцијом ове популације у
локалну заједницу.
Најважнији пројекти и програми за избегла, ИРЛ и повратнике који су до сада
реализовани Општини Сокобања
На територији општине Сокобања у последњих неколико година успешно је реализовано
више програма у области социјалне заштите, пре свега у програмима намењеним збрињавању
избеглих, расељених и прогнаних лица. Део програма и пројеката су реализовани уз помоћ
различитих донатора, а најзначајнији програми пројекти реализовани у периоду 20052016.године су следећи:
-

-

-

Општина Сокобање сваке школске године даје бесплатне уџбенике и ужину.
У складу са демографском политиком општине Сокобања, трајно је решено стамбено
питање 10 породица избеглица и расељених лица кроз програм откупа домаћинстава са
окућницом.
Економски је оснажено 16 породица избеглих, интерно расељених и повратника кроз
програме доходовних активности у области повртарства, ратарства, сточарства у сарадњи
са Комесаријатом за избеглице и миграције РС, Националном службом за запошљавање
за започињање сопственог бизниса из ових области;
Трајно је решено стамбено питање за 15 породица избеглих, интерно расељених и
повратника, кроз доделу пакета грађевинског материјала за довршетак започете изградње
стамбеног објекта или адаптацију постојећих неусловних стамбених објеката.
Трајно је решено стамбено питање једне породице повратника по реадмисији програмом
иизградње монтажне куће
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Најважнији закључци Анализе документације су следећи:
-

-

-

-

-

-

Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002.,
ревизија 2011.г.) дефинише основне правце деловања - обезбеђивање услова за повратак
и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно
прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
Национална стратегија за управљање миграцијама (2009.) дефинише планско и
организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих
кретања, и спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и
сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно
расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо- економска
реинтеграција повратника - грађана Републике Србије по основу споразума о реадмисији;
Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009.)
утврђује приоритетне области, као што су издавање личних докумената, решавање
питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права (на
здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну заштиту, итд).
Одсуство координације и размене информација о повратницима представља озбиљну
сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, утврђивању њихових
потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину;
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање
мера и акција у области локалне интеграције избеглих,интерно расељених лица и
повратника којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и
укупног друштвеног положаја.
Локална стратешка документа Општине указују на проблем избеглих,интернорасељених лица и повратника у Општини Сокобања као и начин њихове интеграције у
локалну заједницу.
Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани, као и они који су у
току, бавили су се решавањем следећих питања: становање, економско оснаживање,
лична документација, спајање раздвојених породица и социјално-правна подршка. Ови
програми и пројекти дају директиве и за будући рад на унапређењу положаја избеглих и
интерно расељених лица и повратника.

Анализа стања (SWOT анализа)
Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника извршена је кроз идентификовање досадашних активности и
резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне заједнице,
као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу. Анализа је урађена
коришћењем SWOT технике.

СНАГЕ
-

Подршка општинске управе
Усвојена стратегија одрживог развоја
Искуство у партнерским пројектима

СЛАБОСТИ
-

Ограничена средства локалне самоуправе
Недостатак средстава предвиђених за
инфраструктурно опремање на локацијама где
би се градили објекти намењени овим групама
Недовољан број података о повратницима и
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-

-

Стручност чланова Савета за миграције у
различитим областима од значаја за циљну
групу
Повереништво за избеглице, Центар за
социјални рад, Месне заједнице
Постојање кућа за продају
Заитересованост избеглих за откуп кућа
Постојање земљишта за изградњу
Сарадња са о Комесаријатом за избеглице

-

МОГУЋНОСТИ
-

-

-

Политичка воља
Опредељења средства у буџету локалне
самоуправе и Републике Интезивирање
сарадње са Коме сариј атом
Сарадња
са
покрајинским
Фондом
Интезивирање
сарадње
са
другим
потенцијалним донаторима НИП
Програми
националне
службе
за
запошљавање:
доквалификација,
преквалификација и самозапошљавање
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њиховим потребама
Неповерљивост и скривање идентитета
повратника, као и склоност ка сталном
мењању места пребивалишта
Општа незапосленост
Недостатак повезаности база различитих
институција
Недовољна информисаност шире локалне
јавности о питањима избеглих,ИР лица и
повратника.
Неинформисаност повратника о начину и
могућностима остваривања помоћи основних
права
Неписменост, нестручност повратника и
незаинтересовање

ПРЕПРЕКЕ
-

-

-

Непостојање законске регулативе која ваљано
третира питања избеглих, ИР лица и
повратника.
Општа економска криза
Спора
инплементација
националних
стратегија
Непознавање потреба повратника
Недовољан број пројеката за специфичне
групе (стари, инвалиди)
Нерасполагање сопственом имовином од
стране локалне самоуправе
Смањење донаторских фондова намењених
избеглим, ИР лицима и повратницима.
Питање избеглих, ИР лица и повратника није у
фокусу шире јавности

Најважнији закључак ове анализе је да локална заједница има значајне капацитете за
унапређење положаја избеглих,интерно расељених лица и повратника.
Главне снаге локалне заједнице релевантне за питања ове популације су:
- политичка воља и подршка општинске стуктуре власти,
- постојање буџетске линије,
- стратешки приступ развоју Општине у различитим областима и стручност и
посвећеност чланова Савета.
У даљем раду требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице:
- повезаност између база података различитих институција,
- већу видљивост проблема избегличке,расељеничке и повратничке популације.
- прикупљање података о повратницима и њиховим потребама.
- континуирано планирање наменских средстава у буџету локалне самоуправе за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица.
- едукација, информисање и подстицај органа ЛС у процесу прихвата повратника,
- развити програме јачања кадровских и техничких капацитета органа локалне
самоуправе надлежних за послове управе у постпку регулисања личне документације,
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организовање бесплатне правне помоћи за све осетљиве групе, као и упознавање
повратника о њиховим правима,
стварање услова и обезбеђивање подршке за јачање капацитета локалне самоуправе
за стамбено збрињавање повратника кроз откуп сеоских домаћинстава, кроз програме
социјалног становања, као и регулисање правног статуса нехигијенских насеља и
изградња основне инфраструктуре,
укључивање повратника у систем социјалне и здравствене заштите,
укључивање повратника у образовни систем и сферу рада,
установити посебан фонд - дефинисати буџетску линију за подршку програмима
интеграције свих маргинализованих група а посебно за програме реинтеграције
повратника по основу споразума о реадмисији.

Најзначајније спољашње могућности, које из ширег друштвеног окружења делују на
питања избеглих,интерно расељених и повратника у локланој средини су:
- политички консензус на националном нивоу за унапређење
избеглих,интерно расељених лица и повратника,
- активности и програми КИРС-а,
- приступ ИПА фондовима.

положаја

Као важне препреке из спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег
планирања, идентификоване су следеће:
- светска економска криза
- актуелна законска регулатива која не третира питања избеглих,интерно расељених и
повратника на одгварајући начин,
- смањење донаторских фондова намењених овим питањима и
- непознавање потреба повратника
- непостојање интерресорног приступа овим питањима на националном нивоу.

Анализа заинтересованих страна
Овом анализом идентификују се кључне заинтересоване стране за унапређење положаја
избеглих,интерно расељених лица и повратника у Општини Сокобања, које су диференциране
на:
- крајње кориснике/це услуга (различите групе избеглих, интерно расељених лица и
повратника) и
- кључне партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и
повратника су:
-

-

Избеглице, ИРЛ и повратници у приватном смештају који немају трајно решено стамбено
питање Избеглице, ИРЛ и повратници који живе у сопстеним неусловним објектима, а
немају средстава за адаптирање објеката чиме би значајно утицали на побољшање
квалитета живота
Избегла, ИРЛ и повратници који немају средстава да заврше започету стамбену изградњу
Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих, ИРЛ и повратнка
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Породице избеглих, ИРЛ и повратника чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа
и/или дете са сметњама у развоју
Самачка старачка домаћинства без прихода или са минималним приходима
Самохрани родитељи у популацији избеглих, ИРЛ и повратника
Незапослена, радно способна избегла, ИРЛ и повратници

Кључни актери општине Сокобања који су на различите начине одговорни и/или укључени у
активности везане за положај избеглица, ИРЛ и повратника су:
- Општинска управа, обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за релизацију
подршке избеглим,интерно расељеним лицима и повратницима у локалној заједници.
- Повереништво за избеглице, као део Општинске управе врши поверене послове, у оквиру
своје основне делатности и координацију различитих програма који се односе на помоћ
избеглим и ИРЛ и повратницима.
На пољу унапређења положаја избеглица, ИРЛ и повратника кључни актери Општине Сокобања
своје активности реализују у блиској сарадњи са националним и локалним институјама
институцијама и другим релевантним партнерима:
-

-

-

-

КИРС (Комесаријат за избеглице Републике Србије) - обавља координацију различитих
програма за избегле,интерно расељене и повратнике, преко повереника и кроз сарадњу
са локалном самоуправом.
Центар за социјални рад општине Сокобања у оквиру својих надлежности прописаних
законом као и Правилником на нивоу Општине обавља одређене активности и пружа
услуге из области социјалне заштите. Према Закону о социјалној заштити право на
материјално обезбеђење породице као и помоћ и негу другог лица, могу да остваре само
она лица која имају важећу личну карту са пребивалиштем у општини Сокобања.
Интерно расељена лица су по природи ствари држављани Србије и на њих се примењују
прописи као и на домицилно становништво.
Црвени Крст - кроз своју основну делатност
Национална служба за запошљавање - филијала Сокобања кроз националне програме
самозапошљавања и запошљавања, даје одређене приоритете избеглим, ИРЛ и
повратницима.
Образовне институције (основне и средње школе) - укључују у образовни систем избегле,
ИРЛ и повратнике под једнаким условима као и за све друге ученике.
Здравствене институције -Дом здравља пружа различите услуге из свог домена рада.
Међународне и домаће НВО - УНХЦР, чија се активност огледа у имплементацији
донаторских програма у области становања, доходовних делатности и правне помоћи.
Министарство рада и социјалне политике - кроз систем социјалне заштите обезбеђује
остваривање свих законом предвиђених права у овој области за избеглице, интерно
расељена лица и повратнике.

Анализа проблема
Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих интерно расељених лица и
повратника у Општини Сокобања следећи:
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Нерешено стамбено питање. Овај проблем имају избегла, ИРЛ и повратници који
станују у привтном смештају (проблеми плаћања закупа и режијских трошкова) и
лица која живе у сопственим објектима(неусловни објекти, недовршени објекти или
мали стамбени простор).
Незапосленост. Генерално висока стопа незапослености у локалној заједници и
недостатак радних места, условљавају високу незапосленост избеглих,ИРЛ и
повратника. Већина избеглих, ИРЛ и повратника се бави привременим и повременим
пословима који нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој
економији.
Недостатак материјалних средстава. Изрежен је у већем делу избегличке,
расељеничке и повратничке популације а посебно код старачких домаћинстава,
самохраних родитеља, породица чији су члан/ови ОСИ, хронично болесне особе
и/или деца са сметњама у развоју, где условљава и немогућност квалитетне
здравствене заштите и неге.
Проблеми правне природе. Тешкоће око прибављања различитих докумената из
државе порекла, права из пензијског и инвалидског осигурања у држави порекла,
проблеми лица која нису била на регистрацији 2004./2005. године и тиме изгубила
избеглички статус па регулисање докумената у Републици Србији изискује велике
трошкове, а не могу остварити ни здравствено осигурање.
Отежано располагање сопственом имовином у земљама и/или местима порекла.
Овај проблем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за
националне институције и сарадњу Србије са бившим републикама СФРЈ.

ОПШТИ ЗАКЉ УЧЦИ АНАЛИЗЕ - СПОРНА ПИТАЊА
-

-

-

-

Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављење
унапређењем положаја избеглих,интерно расељених лица и повратника, као што су:
људски ресурси, одговарајућа развојна документа и стратешки приступ развоју
општине, институционализоване организационе целине општинске управе чији је
мандат унапређење развојних процеса у Општини (на пример, Одељење за привреду,
локални економски развој и заштиту животне средине) и различите механизме за
подстицање развоја (локални фондови, јавни конкурси итд.).
Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре и њихове активности повезати
са унапређењем положаја избеглих,интерно расељених и повратника.
Избегла,ИРЛ и повратници су врло хетерогена група са разноврсним потребама.
Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план покушати да
одговори, као и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња самих
корисничких групау процесу реализације Плана.
Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих,интерно
расељених и повратнички намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово
се нарочито односи на проблем становања који захтева значајне ресурсе.
Неопходно је планирати решавање ових проблема кроз потпуну усклађеност
програмских и финаансијских аспеката плана и уз систематско издвајање дела
средстава из локалног буџета и планирање начина за прикупљање средстава кроз
различите нове пројекте или привлачење већ постојећих донаторских и кредиторских
пројеката.
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ПОГЛАВЉЕ 4.
ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Сокобања су следећи:

•
•
•
•
•
•

Стамбена и егзистецијална угроженост циљне групе;
Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом;
Хитност решавања проблема;
Досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем.

Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника у Општини Сокобања су:

1. Избегла и ИРЛ која немају трајно решено стамбено питање било да живе у приватном
смештају или у сопственим недовршеним или неусловним објектима.

2. Незапослена, радно способна избегла, интерно расељена лица и повратници
Најугроженија избегла, интерно расељена лица и повратници у оквиру претходних
приоритета :

•
•
•
•
•

Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особе и/или деца са
сметњама у развоју;
Самохрани родитељи без сталних прихода
Самачка старачка домаћинства без сталних прихода
Вишечлане и вишегенрацијске породице;
Жене

Приоритетни проблеми
-

Нерешено стамбено питање
Незапосленост
Недостатак материјалних средстава
Здравствени проблеми
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ПОГЛАВЉЕ 5.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Специфичан циљ 1: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање
11 породица избеглица, кроз изградњу стамбеног објекта са укупно 11 стамбених јединица у
оквиру Регионално-стамбеног пројекта.
Специфичан циљ 2: У периоду 2017-2020. године у складу са демографском политиком
општине Сокобања, трајно решити стамбено питање најмање 2 породице избеглица кроз програм
откупа домаћинстава са окућницом.
Специфичан циљ 3: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање
6 породица избеглих, интерно расељених и повратника, кроз доделу пакета грађевинског
материјала за довршетак започете изградње стамбеног објекта или адаптацију постојећих
неусловних стамбених објеката и обезбедити 4 мала гранта грађевинског материјала.
Специфични циљ 4: У периоду од 2017-2020. године стамбено збринути најмање 1 породицу
избеглица кроз програм обезбеђивања монтажних кућа.
Специфичан циљ 5: У периоду од 2017-2020. године економски оснажити најмање 10 породица
избеглих, интерно расељених и повратника кроз програме доходовних активности у области
повртарства, ратарства, сточарства у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС,
Националном службом за запошљавање за започињање сопственог бизниса из ових области;
Специфичан циљ 6: У периоду од 2017-2020. године едукативно и економски оснажити најмање
10 лица из популације избеглих, интерно расељених и повратника укључивањем у програме
преквалификације и доквалификације, у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
Саветом за запошљавање општине Сокобања и невладиним организацијама;
Специфичан циљ 7: У периоду од 2017-2020. године омогућити јачање капацитета институција
локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога
у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
За реализацију Локалног плана у периоду 2017-2020. године процена о висини средстава
потребних за реализацију ЛАП-а радиће се за сваку годину посебно, односно сваки од
специфичних задатака који су идентификовани. Такође, планира се да се већи део средстава
обезбедити путем учествовања на конкурсима расписаних од стране разних институција и
донатора.
Локални план, као свој саставни део има планиране активности за имплементацију и за
праћењење (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности.
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ПОГЛАВЉЕ 6.
План активности за реализацију ЛАП-а

Специфичан циљ 1: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање 11 породица избеглица, кроз
изградњу стамбеног објекта у оквиру Регионално-стамбеног пројекта.
Активност
1.1. Одлука Скупштине
општине о додели
земљишта, односно
одређивање земљишта за
градњу
1.2 Потписивање уговора
о реализацији пројекта
израде стамбеног
објекта, припрема
потребне грађевинске
документације и
добијање локацијске
дозволе
1.3. Формирање комисије
за избор корисника
1.4. усвајање правилника
1.5. расписивање и
спровођење огласа за
избор корисника
1.6. расписивање тендера
за избор извођача радова
1.7. потписивање уговора
са извођачем радова
1.8. Израда
прелиминарне листе
корисника

Временски
оквир

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

2017-2018

Донешена одлука
Скупштине општине о
додели земљишта за
градњу.

Решење о одређивању
земљишта за градњу

Људски ресурси

Скупштина општине,
ЛС

2017-2018

Уговор о реализацији
потписан, грађевинска
документација
припремљена и
добијена локацијска
дозвола

Потписан уговор,
комплетна
грађевинска
документација и
документација за
локацијску дозволу

Људски ресурси

Општинска управа,
повереник

2017-2018

Комисија формирана

Рад комисије

Људски ресурси

Општинска управа,
повереник

2017-2018

Усвојен правилник

Решење о усвојеном
правилнику

Људски ресурси

Комисија,

2017-2018

Објављен оглас

Прикупљене пријаве

Људски ресурси

Комисија, Општинска
управа

Најповољнија цена

Људски ресурси

Уговорена цена

Људски ресурси

Најмање 11 породица
прелиминарно
одобрено

Људски ресурси

2017-2018
2017-2018

2017-2018

Изабран најбољи

извођач радова
Потисан уговор са са

извођачем радова
Прелиминарна листа
комплетирана

Општинска комисија,
Локална самоуправа
Општинска комисија,
Локална самоуправа
Комисија, Општинска
управа

Партнери

КИРС

КИРС
КИРС
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1.9. Разматрање
приговора, усвајање и
објављивање коначне
листе корисника

2017-2018

Усвојена коначна
листа корисничких
породица

1.10. Изградња
стамбеног објекта

2017-2018

Изграђен стамбени
објекат

1.11. потписивање
уговора са корисницима
и усељење

2017-2018

Кореисници усељени

2017-2018

Пројекат медијски
покривен

2017-2018

Анализа постигнутих
резултата

1.12. Медијска
промоција програма
1.13. праћење и
евалуација програма

Донета одлука о
коначној листи с
најмање
11корисничких
породица
Монтажне куће за
најмање 1 породица
спремне за усељење
Најмање 11
корисничких породица
стамбено збринуто у
стамбеном објекту
ТВ/радио и јавни
прикази/чланци
Анализиран план
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Људски ресурси

Комисија

Људски ресурси

Извођач радова

Људски ресурси

Комисија, Општинска
управа

Људски ресурси

ТВ/радио станице и
новине

Локална
заједница

Људски ресурси

Локална самоуправа

КИРС

Комисија

Специфичан циљ 2: У периоду 2017-2020. године у складу са демографском политиком општине Сокобања, трајно решити стамбено питање
најмање 2 породице избеглица, интерно расељених лица и повратника кроз програм откупа домаћинстава са окућницом
Временски
Одговорни
Активност
Резултати
Индикатори
Ресурси
Партнери
оквир
актери
2.1. Интервју са
потенцијалним
корисницима
2.2. Доношење одлуке о
расписивању конкурса
2.3. Утврђивање
Правилника и
критеријума
2.4. Расписивање
Конкураса
2.5. Разматрање приспелих
захтева и утврђивање
ранг листе
2.6. Избор и доношење
Одлуке избору,
формирана коначна
ранг листа

2018-2019

Укупан број
пријављених

Заинтересован број
породица

Људски / повереник

Повереник

ОУ Сокобања

2018-2019

Донета одлука

Донета одлука

Људски / Комисија

Повереник и Комисија

Савет и ОУ Сокобања

2018-2019

Донет текст
Правилника

Правилник

Људски / повереник

Повереник

ОУ Сокобања

2018-2019

Расписан Конкурс

Расписан Конкурс

Комисија

Повереник и Комисија

Савет за миграције

2018-2019

Утврђен предлог ранг
листе

Прелиминарна ранг
листа

Комисија

Повереник и Комисија

Савет за миграције

2018-2019

Донета Одлука

Сачињена ранг листа

Комисија

Повереник и Комисија

Савет за миграције
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2.7. Закључивање уговора
са корисницима
2.8. извештај о реализацији
програма
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2018-2019

Закључени уговори

Број закључених
уговора

Комисија

2018-2019

Анализа постигнутих
резултата

Анализиран план

Људски ресурси

Повереник и Комисија

Савет за миграције
Локална самоуправа

Специфичан циљ 3: У периоду од 2017-2020. године трајно решити стамбено питање за најмање 6 породица избеглих, интерно
расељених и повратника, кроз доделу пакета грађевинског материјала за довршетак започете изградње стамбеног објекта или
адаптацију постојећих неусловних стамбених објеката и обезбедити 4 мала гранта грађевинског материјала.
Активност

Временски
оквир

3.1 обезбеђивање
финансијских средстава

2018

3.2. Формирање комисије
за спровођење конкурса

2018

3.3. доношење
правилника и
утврђивање критеријума
за доделу грађевинског
материјала
3.4. расписивање
конкурса
3.5. израда и
објављивање
прелиминарне ранг листе
3.6. избор породица
корисника програма и
објављивање коначне
листе
3.7. расписивање тендера
и одабир најбољег
добављача

Резултати
Oбезбеђена потребна
финансијска средства
за најмање 10
породица
Формирана комисија
за спровођење
конкурса

Индикатори

Одговорни
актери

Партнери

повереник, локална
самоуправа

КИРС

Људски ресурси

ЛС

КИРС

Људски ресурси

Комисија за
реализацију
пројекта, Савет за
миграције

КИРС

Ресурси

Износ обезбеђених
средстава

Број чланова комисије

2018

Jасно дефинисани
критеријуми

2018

Kонкурс за доделу
помоћи расписан;

Конкурс објављен,

Људски ресурси

2018

Објављена ранг листа

Ранг листа

Људски ресурси

2018

Најмање 10 породица
одабрано

Пријаве обрађене у
складу с правилником,
прелиминарна листа
корисника направљена

2018

Изабран најбољи
добављач

Најповољнија цена

Утврђени кригеријуми

Комисија за
реализацију
пројекта, Савет за
миграције
Општинска
комисија, Локална
самоуправа

КИРС

КИРС

КИРС

Људски ресурси

Општинска
комисија, Локална
самоуправа

КИРС
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3.8. потписивање уговора
са добављачем
3.9. потписивање уговора
са корисницима
3.10. додела пакета
грађевинског материјала
и уградња
3.11.извештај о
реализацији програма

2018

Потисан уговор са
добављачем

Уговорена цена
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Људски ресурси

2018

Потписани уговори

Број потписаних
уговора ( најмање 10)

Људски ресурси

2018

Пакети грађевинског
материјала додељени у
складу с одлуком

уговори,
примопредајне листе,
записници

Људски ресурси

2018

Анализа постигнутих
резултата

Анализиран план

Људски ресурси

Локална самоуправа
Комисија за
реализацију
пројекта, Савет за
миграције,
добављач
Општинска
комисија, Локална
самоуправа

КИРС

КИРС

КИРС
Локална самоуправа

Специфични циљ 4: У периоду од 2017-2020 године стамбено збринути најмање 1 породицу избеглица кроз програм обезбеђивања
монтажних кућа.
Временски
оквир

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

2018-2019

Донешена одлука
Скупштине општине о
додели земљишта за
градњу.

Решење о одређивању
земљишта за градњу

Људски ресурси

Скупштина општине,
ЛС

2018-2019

Уговор о реализацији
потписан, грађевинска
документација
припремљена и
добијена локацијска
дозвола

Потписан уговор,
комплетна
грађевинска
документација и
документација за
локацијску дозволу

Људски ресурси

Општинска управа,
повереник

2018-2019

Комисија формирана

Рад комисије

Људски ресурси

Општинска управа,
повереник

4.4. усвајање правилника

2018-2019

Усвојен правилник

Решење о усвојеном
правилнику

Људски ресурси

4.5. расписивање и
спровођење огласа за

2018-2019

Објављен оглас

Прикупљене пријаве

Људски ресурси

Активност
4.1. Одлука Скупштине
општине о додели
земљишта, односно
одређивање земљишта за
градњу
4.2 Потписивање уговора
о реализацији пројекта
монтажних кућа,
припрема потребне
грађевинске
документације и
добијање локацијске
дозволе
4.3. Формирање комисије
за избор корисника

Партнери

КИРС
Комисија, Општинска
управа
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избор корисника
4.6. расписивање тендера
за избор добављача
4.7. потписивање уговора
са добављачем
4.8. Израда
прелиминарне листе
корисника
4.9. Разматрање
приговора, усвајање и
објављивање коначне
листе корисника
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2018-2019

Изабран најбољи
добрављач

Најповољнија цена

Људски ресурси

2018-2019

Потисан уговор са
добављачем

Уговорена цена

Људски ресурси

2018-2019

Прелиминарна листа
комплетирана

2018-2019

Усвојена коначна
листа корисничких
породица

4.10. Постављање
монтажних кућа

2018-2019

Монтажне куће
постављене

4.11. потписивање
уговора са корисницима
и усељење

2018-2019

Кореисници усељени

2018-2019

Пројекат медијски
покривен

2018-2019

Анализа постигнутих
резултата

4.12. Медијска
промоција програма
4.13. праћење и
евалуација програма

Најмање 1 породица
прелиминарно
одобрено
Донета одлука о
коначној листи с
најмање 1
корисничких породица
Монтажне куће за
најмање 1 породица
спремне за усељење
Најмање 1
корисничких породица
стамбено збринуто у
монтажним кућама
ТВ/радио и јавни
прикази/чланци
Анализиран план

Општинска комисија,
Локална самоуправа
Општинска комисија,
Локална самоуправа

КИРС
КИРС

Људски ресурси

Комисија, Општинска
управа

Људски ресурси

Комисија

Људски ресурси

Добављач

Људски ресурси

Комисија, Општинска
управа

Људски ресурси

ТВ/радио станице и
новине

Локална
заједница

Људски ресурси

Локална самоуправа

КИРС

Комисија

Специфичан циљ 5: У периоду од 2017-2020.године економски оснажити најмање 10 породица избеглих, интерно расељених и
повратника кроз програме доходовних активности у области повртарства, ратарства, сточарства у сарадњи са Комесаријатом за
избеглице и миграције РС, Националном службом за запошљавање за започињање сопственог бизниса из ових области;
Активност
5.1. обезбеђење
средстава за реализацију
програма
5.2. потписивање уговора
између града и донатора
5.3. Презентовање
програма непосредно о

Временски
оквир

Резултати

Индикатори

Ресурси

Одговорни
актери

Партнери

2019

Обезбеђена средства

Средства од ЛС и
донатора

Новчани и
материјални

ЛС, донатори

КИРС

2019

Потисан уговор

Људски ресурси

ЛС, донатори

КИРС

2019

Одржане најмање две
презентације с

Људски ресурси

Локална
самоуправа/

НСЗ,
локални

Решење о потписаном
уговору
Број одржаних
презентација, број
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оглашавањем преко
локалних медија

најмање 10 потенциј
алних корисника.
Оглашен програм
преко лок. радија и ТВ
у трајању од 7 дана
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учесника на
презентацијама. Број и
врста медијских
оглашавања

повереник

медији

КИРС

5.4. формирање комисије
и усвајање правилника

2019

Формирана комисија и
усвојен правилник

Број чланова комисије
и решење о усвојеном
правилнику

Људски ресурси

Локална
самоуправа

5.5. Расписивање
конкурса за
заинтересоване
кориснике

2019

Пријављени на
конкурс

Број пријављених

Људски ресурси

Локална
самоуправа

5.6. израда
прелиминарне листе
корисника програма

2019

Објављена ранг листа

Ранг листа

2019

Коначна ранг листа

Ранг листа

2019

Потписан уговор са
корисницима

Решење о потписаном
угвору најмање 10

5.9. Реализација
програма доходовних
активности

2019

Реализовани задаци
програма

Уговори с
корисницима
програма,
сертификати

5.10. праћење
реализације

2019

Анализа постигнутих
резултата

Анализиран план

5.7. Разматрање
приговора, усвајање и
објављивање коначне
листе корисника
5.8. потписивање угора
са корисницима

Људски
ресурси

Људски
ресурси
Људски
ресурси

Општинска
комисија,
Локална
самоуправа
Општинска
комисија,
Локална
самоуправа
Локална самоуправа и
корисници
Корисници
програма

Људски

Локална

ресурси

самоуправа

КИРС

КИРС

КИРС

Повереник

КИРС

Специфичан циљ 6: У периоду од 2017-2020. године едукативно и економски оснажити најмање 10 лица из популације избеглих, интерно
расељених и повратника укључивањем у програме преквалификације и доквалификације, у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
Саветом за запошљавање општине Сокобања и невладиним организацијама;
Временски
Одговорни
Активност
Резултати
Индикатори
Ресурси
Партнери
оквир
актери
6.1. Идентификовање
потреба за одређеним

2018

Идентификоване
потребе за одређеним

Број и врсте
дефицитарних
занимања

Људски ресурси запослени у НСЗ

Повереништво за
избеглице

НСЗ
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занимањима и израда
програма
преквалификација

6.2. Презентација
програма и јавно
оглашавање путем
медија

2018

6.3. Израда критеријума
за укључивање
корисника у програме
преквалификације и
избор корисника у
складу са критеријумима

2018

6.4. Припремање
распореда обуке

6.5. Реализација
програма обуке

6.6. Информисање
послодаваца о новим
кадровима
6.7. Медијска

2018-2019

2018-2019

занимањима и израђен
програм
преквалификација
Одржане најмање 2
презентације за
најмање
10 потенцијалних
корисника. Оглашен
програм преко
локалних ТВ станица у
трајању од
7 дана
Формирани
критеријуми за
укључивање
корисника у програме
преквалификације,
изабрани корисници за
програме
преквалификације
Направљен распоред
обуке кандидата по
одговарајућим
занимањима
Одржане обуке за
кориснике програма
преквалификације.
Обуку је успешно
завршило најмање 10
полазника

2018-2019

Одржани састанци с
послодавцима из
одговарајућих
привредних области

Континуирано

Објављене

28

Број одржаних
презентација, број
учесника на
празентацијама, број и
врста медијских
оглашавања

Сала за презентацију,
простор и време у
локалним медијима

Локална самоуправаПовереништво за
избеглице

НСЗ, локална
самоуправа, локални
медији

Број и врста
критеријума, број
изабраних корисника

Људски ресурси
(радна група), Простор
и опрема за рад

Локална самоуправаПовереништво за
избеглице и ИРЛ

НСЗ

Број кандидата по
занимањима, време
реализације обука по
занимањима

Људски ресурси радна група

НСЗ

Повереник

Број и врста
реализованих обука
(врста занимања), број
полазника који су
успешно завршили
обуке

Људски ресурси,
предавачи,
простор

НСЗ, Локална
самоуправа

Број послодаваца који
су показали спремност
да приме на пробни
рад особе које су
успешно завршиле
обуку
Број и врста ТВ

Људски ресурси

Локална
самоуправа

НСЗ,
привредници,
предузетници,
локални
медији

Простор и време у

Локална

КИРС,
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презентација целокупне
реализације програма

6.8. Праћење реализације
и оцена успешности
програма

Континуирано

информације о
програму на локалним
ТВ каналима и
штампаним медијима
Прикупљање и
анализирање
информација о
реализацији
програма,оцењена
успешност

прилога о програму,
број чланака у
новинама
Број и врста
анализираних
информација, број и
врста извештаја и
препорука
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локалним медијима

самоуправа

Особе задужене за
праћење и оцењивање
овог дела ЛАП-а

Локална
самоуправа

локални
медији

КИРС

Специфичан циљ 7: У периоду од 2017-2020. године омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у управљању миграцијама
кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
Временски
Одговорни
Активност
Резултати
Индикатори
Ресурси
Партнери
оквир
актери
7.1. Идентификовање
кадрова који ће похађати
обуке

2019-2020

7.2. Презентација
програма обуке и јавно
оглашавање путем
медија

2019-2020

7.3. Припремање
распореда обуке

2019-2020

7.4. Реализација
програма обуке

2019-2020

7.5. Медијска
презентација целокупне

2019-2020

Идентификовано 5
запослена у државним
институцијама за
похађање обука
Одржане
нпрезентације за
најмање 5
потенцијалних
учесника обуке.
Оглашен програм
преко локалних ТВ
станица у трајању од 3
дана
Направљен распоред
обуке
Одржане обуке
запослене. Обуку је
успешно завршило
најмање 5 полазника
Објављене
информације о
програму на локалним

Број кадрова

Људски ресурси запослени у ЈЛС, НСЗ,
Центар за социјални
рад, МУП.

Повереништво за
избеглице

Центар за социјални
рад

Број одржаних
презентација, број
учесника на
празентацијама, број и
врста медијских
оглашавања

Сала за презентацију,
простор и време у
локалним медијима

Локална самоуправаПовереништво за
избеглице

локална самоуправа,
Центар за социјални
рад локални медији

Број обучених кадрова

Људски ресурси
(радна група), Простор
и опрема за рад

Локална самоуправаПовереништво за
избеглице и ИРЛ

Центар за социјални
рад

Број запослених

Људски ресурси радна група

Повереништво за
избеглице

Центар за социјални
рад

Број и врста ТВ
прилога о програму,

Простор и време у
локалним медијима

Повереништво за
избеглице

Локална самоуправа,
Повереништво за
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реализације програма
7.6. Информисање
послодаваца о новим
кадровима

7.7. Праћење реализације
и оцена успешности
програма

2019-2019

Континуирано

ТВ каналима и
штампаним медијима
Одржани састанци с
послодавцима из
одговарајућих
привредних области
Прикупљање и
анализирање
информација о
реализацији
програма,оцењена
успешност

број чланака у
новинама
Број послодаваца који
су показали спремност
да приме на пробни
рад
Број и врста
анализираних
информација, број и
врста извештаја и
препорука
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избеглице

Људски ресурси

Локална
самоуправа

НСЗ,
привредници,
предузетници, локални
медији

Особе задужене за
праћење и оцењивање
овог дела ЛАП-а

Локална самоуправа,
Повереништво за
избеглице

КИРС,
локални
медији
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ПОГЛАВЉЕ 7.
РЕСУРСИ-БУЏЕТ

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора:
делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката
који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.
Потенцијални донатори и фондови на које ће се реализација ЛАП-а ослањати су
Комесаријат за избеглице и миграције РС, УНХЦР, УСАИД, и други доступни извори.
Поступајући у складу са донетим националним стратегијама очекује се финансијска
подршка и ресорних министарстава.
Уколико се буду развијали програми социјалног становања под заштићеним условима,
локална самоуправа ће поред већ наведених средстава из локалног буџета, обезбедити и
опремљено грађевинско земљиште за ове програме.
Процена трошкова реализације ЛАП-а ће се радити за сваку годину посебно, односно за
сваки од специфичних задатака који су идентификовани.
Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће урађен
на основу разрађених годишњих планова за те године.
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ПОГЛАВЉЕ 8.
AРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену ЛАП у Општини Сокобања обухватају локалне структуре и
различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних
структура, разликују се:
-

Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а и

-

Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања,
представљаће чланови Савет за управљање миграцијама и трајна решења општине Сокобања
који су учествовали у изради плана и евентално додатни чланова из реда кључних актера у
локалној заједници, укључујући и кориснике овог план.
Савет за миграције општине Сокобања ће, као део свог будућег рада, направити План
управљања применом ЛАП-а
Овај Савет, као управљачка структура има следеће задатке:
-

-

У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП-а;
Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
операционализације ЛАП-а;
Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми
од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих,ИРЛ и повратника у
локалној заједници;
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП-а;
Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног плана;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције,
организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених
на основу Локалног плана.
У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога и одговорности
међу различитим актерима у локалној заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у
складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и
документацију и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за
праћење и оцењивање успешности рада.
Оперативна структура за примену Локалног акционог плана има следеће задатке и
одговорности:
- Реализација Локалног акционог плана;
- Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним
акционим планом;
- Редовно достављање извештаја координатору/ки Локалног савета за миграције о свим
активностима на спровођењу Локалног плана;
- Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење
задатака Локалног плана;
- Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама
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управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на
очекиване резултате примене Локалног плана.
План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене
информација и предузимања одговарајућих акција.
Годишње планове ће усвајати Општинско веће Општине Сокобања.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности
(планом мониторинга и евалуација).
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ПОГЛАВЉЕ 9.
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је да се систематично
прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛАП ради предлагање
евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2017-2020. године.
Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се
периодично - једном годишње.Финална евалуација обавиће се на крају 2020. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног
плана ће бити следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број нових програма за избегла, ИРЛ и повратнике;
Обухват избеглих, ИРЛ и повратнике новим програмима;
Структура корисника/ца програма;
Ниво укључености различитих актера у подршку програмима намењених
избеглим,ИРЛ и повратницима у локалној заједници;
Обим финансијских средстава издвојених за програме намењене избеглим,ИРЛ и
повратницима;
Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратника
(буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.
Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника,
интервјуи са корисницима (упитници, разговори), анкете, извештавање и др.
Савет за миграције ће формирати радно тело које ће бити одговорно за праћење и
оцењивање успешности рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М)
и евалуацију (Е). Радно теле ће својим Планом рада дефинисати начин организовања
мониторинга и евалуације Локалног акционог плана.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општи циљ Локалног акционог плана је побољшање социјално материјалног положаја
избеглих ИРЛ и повратника у Општини Сокобања кроз програме за економско оснаживање и
трајно решавање њихових стамбених питања најугроженијих, што ће дугорочно посматрано
допринети побољшању демографске ситуације у нашој Општини. Специфични циљ овог
Акционог плана да се у складу са демоградском политиком Општине трајно реши стамбено
питање најмање 11 породица, избеглих лица изградњом стамбеног објекта са укупно 11
стамбених јединица кроз пројекат Регионално-стамбене изградње. Други циљ је да се у периоду
2017-2020.године трајно реши стамбено питање 2 породице избеглих кроз програм откупа
домаћинства са окућницом. Трећи циљ је решити стамбено питање за најмање 6 породица
избеглих, интерно расељених и повратника кроз доделу пакета грађевинског материјала за
довршетак започете изградње стамбених објеката или адаптацију постојећих, неусловних
дотрајалих стамбених објеката и за обезбеђивање 4 мала гранта грађевинског материјала . Такође
је предвиђена могућност обезбеђења монтажних објеката за стамбено збрињавање 1 породице,
као и материјална подршка 10 породица, избеглих лица ИРЛ и повратника, кроз програме
доходовних активности, као укључивање у програме преквалификације и доквалификације, ради
оспособљавања за ново запошљавање.
С озбзиром да је доношење овог акционог плана од посебног значаја за побољшање
материјалног положаја ове популације, које би се финансирало из посебних међународних
фондова чије укидање предстоји, Скупштина општине Сокобања дала је подршку
имплементацији овог Акционог плана на подручју Општине Сокобања, уз позив свим актерима
који учествују у његовој реализацији да пруже максималан допринос како би се обезбеђена
средства искористила на оптималан начин.
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На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“
број 111/2009), Упутства о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 96/2012), члана 20. Став 1.
тачка 19. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 16. став
1. тачка 20. Статута општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.10.2017 године, донела је
ПРОЦЕНУ
УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
1. УВОД
Процена је документ којим се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, могући
ефекти и последице, процена угрожености ризика, сагледавање снага, средстава и превентивних
мера за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту
и спасавање живота и здравља људи, животиња, заштите материјалних добара и животне
средине.
Процена угрожености општине Сокобања од елементарних непогода и других несрећа чини
полазни документ у изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, има за циљ
да се идентификују сви извори могућег угрожавања, сагледају могуће последице, потребе и
могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и
других несрећа на територији општине Сокобања.
Процена угрожености представља анализу врсте, обима и степена вероватноће појаве опасности
као последице елементарних непогода и других несрећа на захваћеном простору.
Процена угрожености може бити једино реална ако у себи садржи конкретне резистентности
одређеног садржаја. Под појмом резистентности условно се подразумева свеукупна отпорност
садржаја захаваћеног простора на одређену опасност.
Процена угрожености представља комплексан проблем у временској, просторној и материјалнотехничкој димензији. Процена се огледа превенствено у разматрању конкретне опасности која
угрожава у одређеном облику, са одређеним обимом и интезитетом, конкретан садржај
захваћеног простора у одређеном времену и под одређеним природним и стварним условима.
Процена угрожености рађена је на основу расположивих података о елементарним непогодама и
другим несрећама које су се у предходном периоду дешавале или се могу десити на територији
општине Сокобања, последицама које су настале или могу настати, научним, техничким и
другим сазнањима и достигнућима и постојећим стручним анализама које су коришћене за
процену опасности.
Елементарне непогоде су појаве које настају деловањем природних сила, углавном без човечје

воље. Човек може бити узрочник настанку извесних појава које се у први мах не морају сматрати
елементарним, али последице, које проузрокују овакве појаве, настају деловањем природних
сила.
Елементарне непогоде могу да покривају ужу или ширу територију, да буду слабијег или јачег
интензитета, што се може закључити тек по завршетку њиховог деловања и при анализи
причињених штета (броја жртава и обима материјалних разарања).
Елементарне непогоде и друге несреће сагледане су у оквиру следећих под-области: природне
ванредне ситуације и техничко-технолошке ванредне ситуације. За сваку под-област формирани
су одређени индикатори, који омогућују сагледавање угрожености општине Сокобања.
ПОД - ОБЛАСТ

ПРИРОДНЕ

ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКЕ

ИНДИКАТОРИ
Земљотреси
Поплаве, олујни ветрови, град, суша, епидемија
Епизоотија,биљне болести
Клизишта, одрони и ерозије
Снежне мећаве, наноси и поледица
Несреће у привреди
Несреће у саобраћају
Пожари , експлозије
Ратна дејства и терористички напади
Нуклеарни и радијациони акциденти

Анализом ових појава, тј. узрока настанка и последица у односу на човека и његова материјална
добра, долазимо до најпогоднијих организацијских мера, како превентивних, тако и
оперативних, за њихово отклањање.
Процена садржи основне податке о циљу који се треба остварити израдом процене, како би се
Општина Сокобања плански припремила за реаговање у случају елементарних непогода и
других катастрофа.
У том циљу Општински штаб за ванредне ситуације општине Сокобања на седници одржаној
дана 08.02.2013. године, донео је Закључак о образовању стручног тима за израду процене
угрожености и плана заштите и спасавања.

2. ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

2.1

Географски положај

Површина територије општине Сокобање обухвата 525 км2.
Географски положај: Сокобања је смештена у истоименој котлини у централном делу
југоисточне Србије, на просечној надморској висини од 400м лежећи у подножју планина Озрена
(1074м), Девице (1187м) и Лесковика на југу, Слемена (1099м) и Крстаца (1068м) на истоку, у
близини планине Ртањ (1565 м) на северу, са надморском висином од 1560 метара и Буковиком
(894м) на западу.
Рељеф општине Сокобања карактерише се брежуљкастим дном Сокобањске котлине и
планинским ободом. У склопу централног дела котлине издваја се долински појас, који је
просечне ширине 1 км. Састав земљишта је разноврстан и условљава различите плодности.
По свом положају ова територија представља засебну, добро издвојену географску целину, која
захваљујући извесним морфолошким елементима није сасвим изолована. Преко Бованске
клисуре (на западу) и Озрена (преко голачких села на југу) спаја се са моравским сливом, док се
Скробничком котлином (на истоку) и преко планине Ртањ (на северу) спаја са тимочким сливом,
те тако има транзитни карактер.
По густини и насељености територија општине Сокобања спада у ред ретко насељених
општина, са већином изграђених породичних кућа спратности од 1 до 2 спрата а има и
изграђених стамбених блокова (насеље Сокобања) са по 6 спратова, где је и највећа густина
становника. Због своје специфичности, бављење туризмом у Сокобањи је у порасту, као и
стамбена изградња нарочито стамбених зграда спратности до 4 спрата на атрактивним
локацијама.
На територији општине Сокобања, осим насеља Сокобања постоји још 25 сеоских насеља (Бели
Поток, Блендија, Богдинац, Врбовац, Врело, Врмџа, Дуго Поље, Жучковац, Језеро, Јошаница,
Левовик, Милушинац, Мужинац, Николинац, Ново Село, Поружница, Раденковац, Ресник,
Рујевица, Сесалац, Трговиште, Трубаревац, Церовица, Читлук и Шарбановац). Сеоске месне
заједнице су претежно планинска насеља. Удаљеност сеоских насеља од Сокобање креће се од 2
километра до 16 километара. У четири сеоска насеља (Ново Село, Раденковац, Церовица и

Левовик) претежно живе стари и изнемогли, док су млади отишли у градове. Мрежа улица
(градских и сеоских), локалних и некатегорисаних путева развијена је на читавој територији
општине Сокобања што даје могућност приступа сваком месту.
Општина Сокобања је својом путном мрежом повезана државним путевима II реда који чине
окосницу путне мреже и повезаност Сокобање са Тимочким и Нишким регионом и аутопутем.
Најосетљивије место је деоница државног пута II реда 217 поред Бованског језера где би
физички прекид пута, из било ког разлога, веома отежао долазак у Сокобању. У сеоским
насељима изграђене су улице које су повезане са општинским путевима и државним путевима II
реда.
Општина Сокобања спада у бањско-туристичка места и због своје специфичности има пет
изграђених хотела, рехабилитациони центар и болницу за плућне болести на Озрену, као и Дом
здравља. Грађани и гости Сокобање здравствену заштиту остварују преко система и установа
која су у склопу Дома здравља, болница и рехабилитационог система, са одговарајућим особљем
и специјалистичким службама. Становници општине Сокобања своју здравствену заштиту
такође остварују и у болници у Алексинцу, Клиничком центару Ниш и Војној болници у Нишу.
За време туристичке сезоне од јуна до августа, број становника у Сокобањи се повећава,
посетиоци су смештени у хотелима, центрима за рехабилитацију, болницама и у приватном
смештају. У последње време дошло је до развоја и сеоског туризма у адаптираним објектима на
селу. На територији општине има 12 уређених излетишта у близини којих се налазе и природни
извори пијаће воде, као и уређен простор за боравак посетилаца.
Током туристичке сезоне Организација за туризам и културу Сокобања и Народна библиотека
„Стеван Сремац“ организују одређене манифестације културног карактера у самом центру
Сокобање. Народна библиотека располаже фондом од 59 000 књига, док Организација за
туризам и културу располаже галеријом од 267 слика међу којима су и слике познатог ликовног
уметника, професора Милуна Митровића, родом из овог краја, која се налази у самом центру
Сокобање, у непосредној близини „Врелског потока“.
На територији општине Сокобања постоји предшколско, основно и средње образовање са
укупно 1395 ученика. Од укупног броја ученика у Сокобањи, у Предшколској установи ,,Буцко“
има 325 деце, у Основној школи „Митрополит Михаило“ од првог до осмог разреда уписана су
993 ученика, а средњу школу ,,Бранислав Нушић“ похађају 402 ученика. У 22 месне заједнице
постоје истурена оделења основне школе ,,Митрполит Михаило“.
Образовну структуру становништва општине Сокобања чини више и високо образовање: 3%,
средње образовање: 27,26% , са 4 - 7 завршених разреда основног образовања: 33,86%.
На територији оппштине Сокобања постоје објекти - зграде: општине Сокобања, суда, полиције,
електродистрибуције, ПТТ, болница, Дома здравља, РТВ „Сокобања“, хотела, културноисторијски споменици, аутобиска станица и тржни центар.
Као што смо напоменули, општина Сокобања се налази у котлини планинског венца Ртањ,
Буковик, Озрен, Девица и Слемен где располаже великим шумским пространствима о којима се
стара ЈП „Србија шуме“, Шумско газдинство Ниш, Шумска управа Сокобања. Шумска управа
Сокобања располаже са 12.100,33 ха површине под шумом од којих:

Степен угрожености од шумских пожара
I

Састојени и културе борова и ариша

II Састојени и културе смрча , јела, других четинара
III

Мешовите састојени и културе лишћара и четинара

IV Састојени и културе храстова и ост. лиш. На стан лишћара
V

Састојени и културе букве и др. лишћара на бук. Стан

VI Састојени и културе шикаре и шибљаци
Свега обрасла површина
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ЈП „Србија шуме“, Шумско газдинство Ниш, Шумска управа Сокобања за обављање своје
делатности изградила је велику мрежу шумских путева тако да је прилаз теренима доступан и
камионима. За обављање своје делатности има запослена 23 радника.
Поред наведене површине шума у државној својини општина Сокобања располаже и са
7.535,51ха шума које су у власништву приватних лица, које се налазе и граниче са државном
шумом и истог су састава културе као и државна шума Степен угрожености од пожара је II.
Од стране предузећа и приватних лица долази до експлоатације шумског богатства а самим тим
и до опасности од ерозије терена.
На територији општине Сокобања постоји Рудник мрког угља „Соко“ у Читлуку, у саставу ЈП
ПЕУ ,,Ресавица“ који се налази поред државног пута II реда Сокобања – Књажевац, и који је од
виталног значаја како за Општину тако и ширу заједницу. Укупна годишња производња рудника
је 115.000,00 тона. За своје потребе рудник користи воду са бунара на извору реке Моравице у
МЗ Врело. Рудник је на свом плацу у близини „шахте“ у Врелу изградио фабрику за прераду
отпадне воде, коју затим испушта у поток Изгара који се улива у реку Моравицу.
У поступку производње, а након сепарације угља јаловину складирају са леве и десне стране, на
старом копу рудника, а поред државног пута II реда у правцу Књажевца. Због саме
специфичности производње, рудник за своје потребе има изграђене резервоаре за нафту и
нафтине деривате капацитета 36.500,00 л.
РТВ ,,Сокобања“ је водеће јавно гласило на територији општине Сокобања. Радио програм
емитује на фреквенцији ФМ 90,5Мхз стерео, 104,1Мхз и УХФ 28МХз, на српском језику. РТВ
„Сокобања“ својом фреквецијом покрива сва насеља на територији општине Сокобања, а постоји
могућност укључења у програме регионалних станица.
У општини Сокобања постоји више регистрованих удружења грађана организованих у спортске
клубове, културно-уметничка друштва, аматерско позориште, ватрогасно друштво, друштво за
заштиту природе, планинарска друштва, клуб радио аматера и др.
СП ,,Сокопревоз“ АД Сокобања са својом претећом инфраструктуром и возним парком који

чини 11 аутобуса у власништву предузећа и 9 аутобуса у закупу, задовољава потребе
становништва. Предузеће „Сокопревоз“ за сада врши организовани превоз ђака, а немају
регистрован превоз путника из сеоских насеља што ствара проблем становништву које нема
сопствени превоз. Предузеће „Сокоперевоз“ врши регистровани превоз у међумесном
саобраћају што задовољава потребе мештана и гостију.
На самој територији општине има пет изграђених пумпи које се налазе поред државног пута II
реда бр. 217 Алексинац – Сокобања – Књажевац. Од укупно пет пумпи тренутно ради пумпа
НИС Петрол на уласку у Сокобању, две пумпе „Гас оил“: код села Дугог Поља ка Књажевцу и
код ресничког пута из правца Алексинца и пумпа „СОКО М“ на излазу из Сокобање у правцу
Алексинца.
Центар за социјални рад налази се у Сокобањи и својим услугама обухвата угрожене и
маргинализоване групе корисника са територије Општине. Сходно одређеном броју корисника,
наведена служба такође има акутан недостатак простора посебно у домену дневног збрињавања
и организовања активности за различите групе корисника.
Снабдевање електричном енергијом општине Сокобања врши се преко 2 трафо станице 35/10
kV: „Сокобања I“ са напајањем из правца Алексинца и трафо станица Читлук на руднику „Соко“
која се напаја из правца Књажевца. Сва насеља снабдевена су електричном енергијом преко ове
две трафостанице, осим јужног дела Сокобање (Језеро, Ново Село и Раденковац) који се
електричном енергијом снабдева из правца Алексинца. Енергетска мрежа општине Сокобања
располаже са 90 трафо станица: у градском насељу 40 а у осталим насељима 50 трафо станица,
са укупном дужином далековода од 103.695 м. од чега је 14643 м подземни далековод( у
Сокобањи 9639 м) Пренос електричне енергије у нисконапонској мрежи врши се преко стубова
до потрошача, који су 80% бетонски, а 10% дрвени који су дотрајали и 10% подземна
инсталација.
На територији општине постоји главна телефонска централа која је повезана оптичким
кабловима из правца Алексинца и Бољевца, док су остала насеља повезана са пет телефонских
цетрала које се налазе у селима: Читлук, Мужинац, Ресник, Јошаница и Трубаревац.
Телефонском мрежом покривена су и села Језеро, Раденковац и Ново село са централом у селу
Језеро.
На простору Општине налази се 8 антенских стубова мобилне телефоније (Теленор, Телеком
Србија и ВИП). Доступност интернета побољшана је путем АДСЛ технологије, као и путем
приватне интернет мреже .
Што се тиче РТВ предајника на територији општине Сокобања постоје два предајника РТС-а и
један предајник РТВ ,,Сокобања“ који се налазе на узвишењу „Јаниор“. Насеље Сокобања
покривено је кабловским оператерима МТС и ПТТ.
Еколошки аспекти становања (бука, зрачење, загађење) су у последњих десет година у фази
погоршања пре свега због недовољно добрих механизама за управљање и развојем функције
становања. Последице наведеног су оптерећење насеља инфраструктуром која није пројектована
за веће привредне потрошаче већ примарно за функцију становања, транспорт тешких теретних
возила улицама насеља, загађење отпадним технолошким водама. У самој сезони долази до
угрожавања буком од великог броја угоститељских објеката и велике густине саобраћаја

регионалним путем. Општина Сокобања није извршила зонирање од буке а такође није
изграђена заобилазница око Сокобање, а на тај начин би дошло до смањења нивоа буке.
На око 15км ваздушне линије и 60км од Сокобање налази се најближи аеродром „Костантин
Велики“ у Нишу, што је наближе место за коришћење ваздушног саобраћаја.
За складирање комуналног отпада из насеља Сокобања одређена је једна депонија (сметлиште)
које се налази у непосредној близини државног пута II реда 217, општинског пута 2 и корита
реке Моравице, а у току је израда пројектне документације за регионалену депонију у Нишу. У
осталом насељеним местима нема организованог прикупљања комуналног отпада већ мештани
отпад износе ван места и стварају дивље депоније осим што је у месним заједницама Блендија и
Жучковац организовано прикупљање комуналног отпада.
Насеље Сокобања има изграђену канализациону мрежу у обиму од око 90% и дужини од 18км
и постројење за прераду одпадних вода капацитета 40л/с. Канализацини систем насеља Озрен
је прикључен на градску канализациону мрежу и спроведен до постројења за прераду отпадних
вода. Постројење за прераду отпадних воде је данас преоптерћено, тако да прерађује око 50%
отпадних вода.
Због прикључења олука на кућну канализациону мрежу и наглог тољења снега и приликом
великих падавина, долази до запушења канализационе мреже и изливања фекалног садржаја на
јавне и друге површине.
Сеоске месне заједнице немају изграђену канализациону мрежу већ само септичке јаме које су
саграђене од ломљеног камена и које су водопропустљиве. Приликом подизања нивоа
површинских вода долази до изливања садржаја из јама на сеоским улицама и двориштима
мештана.
Сва насеља у општини имају изграђена гробља, која се постепено шире и нису ограђена. У
Сокобањи постоји урећено гробље са изграђеним просторијама за пријем умрлих лица
(капела). Одржавања гробља у Сокобањи поверено је ЈКП „Напредак“.
У насељу Сокобања постоји једна уређена градска пијаца која се налази близу корита реке
Моравице. На самој пијаци врши се промет пољопривредних и индустријских производа на
тезгама и продавницама. Због великог броја продаваца и производа на пијаци, није обезбеђен
довољан број контејнера за отпатке, изграђен је један јавни тоалет који је неуредан и не одржава
се, док у самој пијаци постоји само једна чесма са пијаћом водом што је нодовољно у току
сезоне.
У самој Сокобањи нема уређене сточне пијаце тако да се ситна стока продаје на месту
званом „Подина“ иако је решењем ветеринарског испектора таква продаја забрањена, па је
потребно да се нађе адекватно место за продају и уреди.
У току лета у насељу Сокобања одржавају се вашари који трају неколико дана где се продају
разни производи, ситна и крупна стока, а има и угоститељских објеката и долази до велике
фреквеције људи и робе.

2.2. Хидро-географске карактеристике
Општина Сокобања карактерише се брежуљкастим дном Сокобањске котлине и планинским
ободом. У склопу централног дела котлине издваја се дно долине Моравице са површином од
око 1000ха и брежуљкасти терени са висинама између 255 – 380 и 500 – 600 метара (подбрђе).
На територији општине Сокобања налази се неколико речних система. Највећи од њих је слив
Моравице који заузима 460км2, или 87,6% од укупне површине општине. Дакле, представља
највећи водоток у општини, а и најзначајнији јер се у његовом сливу налази 23 од укупно 26
насеља ове општине.
Укупна дужина Моравице је 52км (од врела) од чега је 29км у општини Сокобања. Долина ове
реке има композитни карактер са ерозивним проширењима и двема изразитим клисурама
(Сокоградска и Бованска).
Осим слива Моравице, Јужној Морави гравитирају и Гојман река на Голаку и Велика река на
западним обронцима Баљевског врха (у склопу Буковика)
Површина слива Гојман реке (на голаку) је 45км2 и на њему су смештена насеља Језеро, Ново
село и Раденковац.
Моравица извире из крашког врела на висини од 382 метра.
Минимална издашност врела у току године је око 400 лит/сек,
што га чини најјачим у општини. На око 500 метара низводно
од врела Моравица прима воду Сесалачке реке и потока
Изгаре који заједно чине изворишни део слива. У низводним
деловима слива Моравица прима са десне стране неколико
притока од којих су највеће Вошачка (површина слива 45,2
км2), Врмџанска (81,6 км2) и Јошаначка (44,8 км2). Са леве
стране веће притоке су само Поружничка река (26,4 км2) и
Градашница (17,5 км2).
Према неким прорачунима произилази да протицај Моравице на улазу у Бованско језеро има
просечну годишњу вредност од 4,8 м3/сек. Максимални средњи месечни протицај јавља се у
марту и априлу, а минимални у августу и септембру. Однос између ових вредности је 8:1. У току
дужег временског периода, јављају се екстремни потенцијали да однос између апсолутно
највећих и најамњих вода у реци има вредност од 500:1 до 1000:1. Ове вредности јасно указују
на бујични карактер отицања падавина у сливу Моравице. Не постоје јачи регулатори отицања
падавина, што има за последицу појачану ерозију земљишта. Ово је утицало на одлуку да се
изгради брана у Бованској клисури како би се спречило засипање Ђердапске акумулације на
Дунаву. Део Бованског језера се креће од насеља Трубаревац до саме границе са општином
Алексинац, и од границе са општином Алексинац до бране у дужини од око 8 километара и
ширине од око 100 до 500 метара, максималне дубине 50м и површине 4км2.
У најнижим деловима дна долине водотока, због њиховог
бујичног карактера и незаштићености обала, сваке године
долази до изливања извесних количина воде из речног корита.
Због саме карактеристике реке Моравице у самом насељу
Сокобања уређено је корито.

Укупно, око 99% територије општине Сокобања припада сливу Јужне Мораве. Само 1%, или 5,4
км2 припада сливу Белог и Црног Тимока.
На територији општине Сокобања термални извори се налазе у насељу Сокобања и Бањи
Јошаници. Извори у насељу Сокобања спадају међу најрадиоактивније у нашој земљи.
Постоји укупно пет оваквих извора и то: извориште „Сонда Парк“, извор „Бунар Преображење“,
извор ,,Бањица Базен I“, извор ,,Бањица II“ и извор ,,Пијац“. Наведени извори спадају у
термално – радиоактивне изворе и разврставају се у хипертермалне и хипотермалне изворе.
Термалне воде се крећу од 28 до 45 степени целзијуса.
У Бањи Јошаници, термоминералне воде су сконцентрисане на једном месту, у мањем
проширењу на левој обали реке Јошанице. На овом месту постоји пет врста лековитих вода:
сумпорна, гвоздена I и II, црвена и стомачна, које спадају у групу олигоминералних хипотерми.
На територији општине Сокобања
налазе се три језера и то: два
вештачка језера - Бованско језеро у
Бованској клисури и језеро у насељу
„Озрен“, у кругу болнице на Озрену
испод ,,Мале рипаљке“.

Природно језеро смештено је на падинама планине Ртањ изнад села
Врмџа чијој месној заједници и припада.

Насеље Сокобања је најгушће насељено место, због самог положаја и близине околних планина
често долази до наглог топљења снега, а и због великих атмосферских падавина изграђена је
мрежа атмосферских канала за прихват воде.
2.3. Метеоролошко-климатске карактеристике
Континетални положај општине Сокобања подразумева и умерено-континеталну климу са
варијететима условљеним постојећим размештајем морфолошких облика у рељефу. Најтоплији
период године је лето када се јављају апсолутне максималне температуре од 39оС, а најхладнија
зима са апсолутним минималним температурама нижим од -240С. Осунчаност општине
Сокобања креће се изнад 2.000 часова годишње.

Средња месечна и годишња температура на територији општине Сокобања:
месец

јан феб мар апр мај

о

темп( С)

1,2

1,3

јун

јул

авг

сеп

окт нов дец

5,3 10,6 16,4 18,0 19,5 19,2 16,3 10,5 5,3

ср

1,2 10,02

Средње месечне температуре ваздуха појединих годишњих доба:
зимска

пролећна

0,4

10,8

летња

јесења

18,9

10,7

Сред. годишња
10,2

У току године над општином се излучи просечно око 677 мм падавина, нешто мање у нижим, а
нешто више у вишим деловима рељефа. У току године падавине се јављају у око 120 дана у
нижим и око 150 дана у вишим деловима општине. Као континетално подручје овде су кишни
периоди знатно ређи него сушни.
Просечна количина падавина на територији општине Сокобања:
Месец

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

мм

45

45

46

53

75

80

57

56

54

Окт Нов Дец
45

65

56

Сср
677

На територији општине релативна влажност ваздуха износи 75%, што значи да је он умерено сув
до умерено влажан. Оваква релативна влажност у комбинацији са напоном водене паре погодно
утиче на људски организам и Сокобањи даје карактеристике веома пријатног бањског и
климатског лечичлишта.
Релативна влажност ваздуха у % на територији општине Сокобања:
Месец

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

Јул

Авг

Сеп

%

84

82

76

67

69

73

70

71

73

Окт Нов Дец
76

78

84

Сср
75

Шире посматрано, општина Сокобања спада у сушније делове Србије. И поред знатне висине, на
сокобањским планинама снег се ретко задржава дуже.
Сокобањска котлина је са свих страна окружена планинама. Распоред планина је такав да су ка
котлини интезивна струјања са југозапада, југа, истока и југоистока, док северни, северозападни,
североисточни и западни ветрови ређе дувају. Најјачи ветар ове области и читаве источне Србије
је кошава. Према атласу климе у Сокобањи мање дува југозападни ветар, а нешто више северни,
што је условљено рељефом и положајем бање која се пружа правцем северозапад – југоисток.
Тишине износе 39,3 %. Северни, преко зиме и у пролеће јавља се источни ветар (кошава, Е 14%),
а у време лета као лахор долази северозападни ветар (NW 2,9%)

Јачина ветрова у бохорима:
N

NЕ

Е

SЕ

S

SW

W

NW

1,8

2,6

2,5

2,1

2,7

2,3

2,1

2,2

На територији општине Сокобања за сада нису евидентирани олујни ветрови.
Систем одбране од града чини мрежа од 14 противградних станица, које су лоциране на
територији oпштине, и то: Рујевица, Језеро, Читлук, Дуго Поље, Блендија, Шарбановац,
Мужинац, Јошаница, Ресник, Озрен, Сесалац, Врмџа, Трубаревац и Бели Поток. Одбрана од
града оперативно се спроводи у периоду од 15. априла до 15. октобра. За противградну заштиту
општине Сокобања задужен је радарски центар Ниш, који се налази на локацији „Каменички
вис“. Станице су опремљене одређеним бројем противградних ракета и људством.
Снежне падавине у општини Сокобања имају карактер елементарне непогоде једном у 20
година када се знатно успори или потпуно прекине саобраћај на неким путним правцима. Због
кратког трајања од неколико дана и добро организоване зимске службе нема озбиљнијих
последиица. Опасност настаје ако дође до снежних наноса и наглог топљења снега.
2.4. Становништво
Територија општине Сокобања у свом саставу има 26 насељених места (МЗ) са 8255 објеката. Од
тога је 5334 домаћинстава у којима живи 16894 становника (по попису из 2011. године), од чега
је (по статистичким подацима из 2007. године) мушкараца 9418 и 9420 жена.
Насеље Сокобања има 4796 станова, од чега 2857 домаћинстава у којима живи 8411 становника,
а у летњем периоду због туристичке сезоне број становника се повећава и по неколико пута.
Негативни природни прираштај општине Сокобања је изнад републичког просека и износи
10,95%.
Старосна структура (по статистичким подацима из 2007 године) становника је:
године
мушко
женско
укупно
0–4
5–9
10 – 14
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79

346
437
481
550
533
539
464
596
682
787
602
678
533
523
423

329
396
436
476
480
495
478
543
749
820
579
724
711
815
636

677
833
897
1026
1012
1034
942
1139
1431
1807
1181
1302
1294
1437
1059

80 -

764

279

1061

2.5. Социјална структура у односу на укупан број становника
Становништво Сокобање бави се туризмом, предузетништвом, рударством и пољопривредом.
На територији општине Сокобања осим насеља Сокобања постоји још 25 насеља. У 25 насеља
(сеоске МЗ) становништво поседује 3459 станова са 2477 домаћинстава у којима живи 8484
становника, који се претежно баве сточарством и ратарством.
Према подацима из 2007. године, општина Сокобања има укупно 4138 запослених и 1755
незапослених становника.
Према подацима из 2006 год. број запослених лица по делатностима је следећи:
делатност
пољопривреда, шумарство и водопривреда
рибарство
вађење руде и камења
прерађивачка индустрија
производња елетричне енергије, гаса и воде
грађевинарство
трговина на велико и мало
хотели и ресторани
саобраћај
финансијско посредовање
послови изнајмљивања некретнина
државана управа и социјално осигурање
образовање
здравство и социјални рад
друге и сличне услуге
УКУПНО:

број запослених лица проценат( % )
85
2,60
0
0,00
750
23,10
122
3,75
147
4,50
44
1,30
484
14,90
229
7,00
145
4,50
26
0,80
51
1,50
154
4,70
220
6,70
741
22,70
58
1,80
3256
100

2.6. Материјална и културна добра и животна средина
На територији општине Сокобања постоје заштићена културна добра, културна добра која
уживају претходну заштиту, као и значајан број евидентираних објеката и археолошких
локалитета из разних периода, етнолошких споменика, цркви и црквишта.
Културна добра која су већ заштићена проглашењем уписана су у Регистар.
Заштићена културна добра налазе се у Сокобањи и то: 21 споменик културе и 4 просторно
културно – историјске целине у саставу урбане целине Старе чаршије. У Сокобањи су и добра
која уживају и претходну заштиту, и то: 22 споменика културе, 5 амбијенталних целина, 5
археолошких налазишта и 13 спомен обележја. Такође на територији општине постоје добра
која уживају претходну заштиту, а на основу покретања поступка за њихово проглашење и
евидентирање у службеној документацији Завода за заштиту НКД.

Заштићена непокретна културна добра - објекти:
Зграда Скупштине општине Сокобања (Зграда начелства), ул. Светог Саве 23
Старо бањско купатило – у јужном делу централног бањског парка
Зграда „Милошевог Конака“, Трг Ослобођења 14
Зграда старе основне школе
Црква Светог Преображења Господњег
Део урбане целине у улици Светог Саве, зграде од броја 12 до броја 24
Део урбане целине старе чаршије у улици Светог Саве заједно са низом индивидуалних кућа за
становање, на простору од угла улица Војводе Мишића до завршетка западне стране улице 7.
јула
Део урбане целине старе чаршије у улици Светог Саве од броја 7 до броја 15
Део урбане целине старе чаршије у улици Светог Саве између бројева 44 и 48 и Вила Далмације
у Сокобањи у улици Војводе Мишића 11
Стара кућа Љубе Дидића у улици Драговићевој 25
Ужи амбијент „Чесме Љубе Дидића“ у Сокобањи на раскршћу улице Драговићеве, Хајдук
Вељкове и Озренске
Административна зграда у Сокобањи у улици Драговићевој 27 (стари Суд - ЈКП)
Кућа народног хероја Алексе Маркишића у Сокобањи у улици Његошевој број 20 до 24
Кућа у којој је умро књижевник Стеван Сремац у улици Драговићевој број 20
Грађанске куће породице Петковић у Сокобањи, улица Краља Петра од броја 2 до броја 4
Грађанска кућа породице Хаџи-Павловић у Сокобањи, улица Краља Петра број 1
Грађанска кућа породице Хаџи-Павловић у Сокобањи, улица Краља Петра број 9
Чесма Књаза Милоша Обреновића која се налази са југоисточне стране пута Сокобања Алексинац (Требичка чесма)
Хајдук Вељкова чесма која се налази на Врелу, код Ловачког дома
Вила на путу Озренских Партизана број 29
Стара градска кућа у улици Трг ослобођења од броја 5 до броја 7.
Непокретана културна добра – споменици културе налазе се у 12 насељених места, и то су:
Споменици културе:
Сокобања – Државно лечилиште и Очно оделење у оквиру природног добра „Озренске ливаде“
на Озрену.
Ресник - Манастир Јерменчић са црквом Св. Архангела, црква посвећена Св. Петки
Врбовац - рушевине старог манастира према Леновцу
Врмџа - Црква Св. Тројице у селу, зграда старе основне школе
Јошаница - црква Св. Јована, црква Св. Димитрија, црквиште посвећено Усековању главе
Јованове на месту „Соколац“
Левовик - црква СВ. Богородице, остаци једнобродне цркве на омањем узвишењу у близини
„Моминог камена“
Николинац - Камени крст на месту званом „Капела,“ у селу на мањем узвишењу – запис 1818
Рујевица - Црквиште посвећено Св. Тројици на месту „Градиште“
Трговиште - црква посвећена СВ. Николи у близини сеоског гробља, Споменик изгинулим
ратницима у селу, спомен плоча
Читлук - црква Св. Илије

Шарбановац - црквиште посвећено светом Симеону, Бронзани залаз у дворишту Ђокић Николе
Споменици културе који уживају претходну заштиту:
Зграда СМ у Сокобањи, улица Војислава Илића број 2
Зграда бившег катастра (Суд за прекршаје)
Зграда старог завода „Сокоград“у улици Светог Саве
Куће у улици Војводе Мишића од броја 2 до броја 6
Зграда у улици Драговићевој 23
Зграда у улици Светог Саве број 50
Вила Мирковић Војводе Мишића број 16
Вила „Цаца“ улици Војноде Мишића 22
Кућа у улици Војводе Мишића 24
Амбијентална целина Грудоњске воденице са црквом Свете Великомученице Марине и мањим
сеоским домаћинством и надгробним крстом из 1648. године.
Виле на подручју „Врело“:
„Хрватска“, „Нада“, „Мон Репо“, „Спасић“, „Србија“, комплекс Вила „Боте“, стара кућа
породице Видовић.
Спомен обележја:
споменик палим борцима из ратова од 1912. до 1918. године
споменик Емилијану Јосимовићу (на градском гробљу)
спомен биста Браниславу Нушићу у улици 27. марта
спомен биста Стевану Сремцу на раскрници улица Драговићеве и 7. јула
спомен биста Иве Андрића поред Хотела „Моравица“
спомен биста народном хероју Димитрију Драговићу код основне школе
Археолошки локалитети:
Сокобања - остаци Хајдук Вељкових шанчева (на Превалцу и Подини)
Богдинац - остаци старих зидина на месту званом „Црквиште“
Врбовац - црквиште посвећено Св. Илији на месту „Сопот“
Врмџа - остаци римског кастела на месту средњовековног утврђења, археолошки локалитет
„Коштица“, археолошки локалитет „Међукамење“, археолошки локалитет зван „Тапови“ изван
села, према Ртњу
Милушинац - археолошки локалитет „Градиште“, црквиште посвећено Св. Роману и Св. Петки
Трновој
Ресник - археолошки локалитет „Требич“, Црквиште Св. Вартоломеја недалеко од
Милошеве чесме
Рујевица - црквиште Св. Архангела Гаврила на месту „Арница“ или „Јерски пут“
Трговиште - Археолошки локалитет у близини села
Трубаревац - Црквиште посвећено Св. Пантелеју
Церовица - Црквиште свете Богородице на месту „Момин камен“
Читлук - остаци зидова античког утврђења на локалитету „Чука“ или „Шиљати камен“,
збирка археолошког налазишта новца, прстења, стрелица и врхова копаља при основној
школи
Шарбановац - археолошки локалитет код топлог извора са налазима римских стрелица, оруђа и

новца
Објекти за одржавање културних манифестација:
У Сокобањи:
Амфитеатар испред Завичајног музеја
Амфитеатар испред купатила „Амам“
Летња позорница „Врело“
Биоскоп „Моравица“
Простор између „Милошевог Конака“ и купатила „Амам“ на самом шеталишту
У Реснику:
Летња позорница „Врело“
2.7. Заштићена природна добра
У заштићена природна добра убрајамо националне паркове и паркове природе. На територији
општине Сокобања нема националних паркова, већ постоје природна добра и споменици
природе, који су заштићени од стране Завода за заштиту природе Републике Србије и општине
Сокобања.
Заштићена су следећа природна добра:
Клисура реке Моравице (Лептерија – Сокоград)
Споменик природе – Водопад Мала и Велика Рипаљка - река Градашница
Део природног подручја планине Озрен - „Озренске ливаде“
Врмџанско језеро
Долине Врмџанске и Јошаничке реке
Сесалачка пећина
Јама Звечани пропаст – Ртањ
Јама „Јалов Дол“ Ртањ
Врх Шиљак са падином – Ртањ
Прозорац Богова врата – долина Урдешке реке
У поступку заштите су евидентирана стабла једне тополе и три платана у центру Сокобање.
У поступку заштите је као Специјални резерват природе предео планине Ртањ уз северну
границу општине и ужива претходну заштиту.
2.8. Животињски свет
Општина Сокобања има 25 сеоских месних заједница у којима се становништво бави узгојом
домаћих животиња.
На територији општине Сокобања има укупно 61190 домаћих животиња.
Најразвијенија сточарска производња је говедарство, иако се број крупне стоке константно

смањује у последњих 30 година. У овом тренутку се у општини одгаја 4756 говеда односно 2874
крава. У општини нема специјализиованих пољопривредних газдинстава у говедарској
производњи, али постоји значајан број произвођача са преко 5 крава, односно газдинства која су
на путу специјализације ка говедарској производњи. Највећа газдинства имају 15 до 30 крава (8
фарми). Ова газдинства представљају основу развоја говедарства у будућности. Говедарска
производња је фокусирана на производњу млека, мада има фарми и са товом јунади до 500 кг
телесне масе.
Доминантна раса је домаће шарено говече у типу сименталца. Спорадично се могу наћи црнобели и црвено-бели холштајн као и мелези сименталца са црно - белим и црвено – белим
холштајном. Просечна млечност грла је 4000 до 4500 литара млека у лактацији.
Поред говедарства развијено је и овчарство са 8986 грла оваца. У општини Сокобања су
присутна два одгајивача са преко 100 оваца и десетак одгајивача са преко 50 оваца у стаду. У
расном саставу доминирају различити сојеви праменке при чему се посебно апострофира
„сврљишки“ сој праменке, њихови мелези, одређен број „витемберг“ овце и „илдефранс“ овце.
Овчарска производња се углавном одвија на пашњацима, током највећег дела године са
доминантним присуством травних врста слабе хранљиве вредности. Током зимског периода
животиње се одгајају у импровизованим објектима. Овце се углавном гаје због производње меса
(јагањаца) и млека.
Свињарством се на територији општине Сокобања бави мањи број пољопривредних
домаћинстава. Тренутно се на територији општине узгаја 11478 свиња, од тога крмача 1126.
Заступљене расе свиња су „јоркшир“, „ландрас“, „пијетрен“.
У сеоским МЗ поред наведених домаћих животиња заступљене су у мањем броји и следеће
домаће животиње:
козе – 1245 грла, 26 коња, кокошака 34193, ћурака 506.
За узгајање и чување домаћих животиња мештани имају изграђене помоћне објекте намањене за
одређену врсту животиња у својим домаћинствима.
Поред сточарства на територији општине Сокобања мештани се баве и производњом меда и исти
поседују 4629 кошница, и организовани су у удружење пчелара.
Дивље животиње: према горишњем плану газдовања ЈП „Србија Шуме“, Шумско газдинсво
Ниш, Шумска управа Сокобања, са пресеком на дан 01.04.2015. године, ловиште обухвата Облу
главу, Озрен, Девицу и ловиште Буковик.
Према расположивим подацима, на ловиштима Обла глава – Озрен - Девица налазе се дивље
животиње:
дивља свиња:
срна:
зец:
вук:
шакал:
лисица:

104
178
110
8
20
50

На терену ловишта Буковик налазе се следеће врсте и број дивљачи:
отворени део
ограђени део
јелен:
18 јелен:
57
дивља свиња: 140 дивља свиња: 75
срна:
278
зец:
180
вук:
8
шакал:
16
лисица:
50
2.9. Водоснабдевање
Територију општине Сокобања карактерише разнолика хидрографска мрежа, нарочито извори
топле и хладне минералне воде, који представљају темељне вредности и полазишта у њеном
туристичком развоју.
Водоводна мрежа у осталим насељима припада једним делом групама грађана и сеоским
месним заједницама, иста се не хлорише већ се директно користи из каптираних извора, о
којима се старају МЗ и сами власници водовода.
Приликом великог замућења реке Моравице долази до престанка рада постројења за прераду
пијаће воде, због чега долази до рестрикција у снабдевању водом. Каптирање извора и изградња
водовода у Сокобањи започела је 1934. године и траје до данас.
У селима (МЗ) сокобањске општине водоводи су грађени шездесетих и седамдесетих година.
Извори воде су каптирана природна изворишта, бушени бунари и захват из тока реке Моравице.
Насеље Сокобања снабдева се са извора „Озрен“, „Врело“, „Беле воде“ и „Царина“ са
капацитетом од 252 м3/ч, два резервоара - „Борићи“ и „Чука 2“ укупног су капацитета 1050 м3.
Бунар „Лептерија“ има капацитет од 95 м3/ч са брзим филтерима. У насељу „Царина“ изграђена
је фабрика са спорим филтерима за прераду воде из корита реке Моравице. Наведени
водозахвати су ограђени и обезбеђени како не би дошло до уласка неовлашћених лица у објекте.
2.10. Пољопривредне површине
Подручје општине Сокобања са гледишта земљишта може се сврстати у три карактеристичне
зоне:
Долински део (надморска висина око 347 м) чине Сокобањско и Дугопољско проширење долине
реке Моравице, предвојене Сокоградском клисуром. Зељиште је високо потенцијалне плодности
(алувијум, смоница и друго) а припада 2. и 3. бонитетској класи (оранице и баште).
Побрђе (надморска висина до 600 м) чине брежуљкасти делови неогеног дна Сокобањске
котлине. Земљишта су средње потенцијалне плодности (деградирана смоница, ремзине и друго).
Највише су заступљене 4., 5. и 6. бонитетна класа (ратарске површине и воћњаци).

Планинско – брдски део (надморска висина до 1565 м) чине општини припадајући делови
планине Ртња, Озрена, Девице и Буковика. Највећи део земљишта је под шумом и пашњацима.
Замљишта су слабог квалитета 7. и 8. бонитетске класе (ливаде и пашњаци).
Од укупно 525 квадратних километара, колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха је
пољопривредног земљишта или 57,8%, 17.074 ха је под шумом или 32,5% док је 5.069 ха или
9,7% остало земљиште. Од укупне површине пољопривредног земљишта 12.779 ха или 50% је
под ораницама и баштама при чему је више од 50% ових површина под житом, а остатак под
сточним, повртарским и индустријским биљем. Преостали део је углавном под ливадама и
пашњацима (5726 ха), а мањи део, око 545 ха је под воћњацима и виноградима. Под воћњацима
се налази 487 ха где доминира јабучасто и коштуничаво воће на површини од 35 ха које је у
интензивном гајењу, док се 452 ха гаји на традиционалан начин (екстезивно).
У последњих неколико година формирано је 20 ха модерног засада под воћем са тендецијом да
се ове површине значајно повећају.
Као што је већ наведено, 50% земљишта на територији општине Сокобања (око 303 км2) је
приведено пољопривредној намени и то су претежно оранице, ливаде и баште.
Ресурс пољопривредног земљишта чини земљиште претежно 4., 5. и 6. бонитетне класе. На
нижим деловима подручја су ратарске површине и воћњаци. Земљиште је углавном веће дубине
(површине са плићим слојем већ јесу или потенцијално јесу ерозивне). На средњим висинама су
ливаде и пашњаци и заступљено је сточарство. Земљиште је плиће и има мање вода.
Од укупно обрадивог пољопривредног земљишта системима за наводњавање покривено је само
91,6 ха и то 21,6 ха под воћњацима и 70 ха под поврћем. На пољопривредном земљишту
општине Сокобања не постоје канали за наводњавање и одводњавање. На територији општине
Сокобања налази се 9971,48 ха државног пољопривредног земљишта. Од укупног државног
пољопривредног земљишта општина Сокобања издаје у закуп 120 ха, остало су тешко
приступачни пашњаци.
Шуме заузимају 17.074 ха или 37,06%. Од тога у приватном власништву се налази 3.208,20 ха
а у државном власништву 13.865.80 ха над којима газдује ЈП „СРБИЈАШУМЕ“.
Код државних шума, високе састојине у укупно обраслој површини учествују са око 29%,
изданачке састојине са око 28%, вештачки подигнуте састојине и културе са 19,5%, шикаре са
7,5% и шибљаци са око 16%. У укупној површини високих и изданачких састојина, буква
учествује са више од 70%. Остало су храстове, церове и грабове шуме, а има и багремових
засада и мањих површина са четинарским засадима. Евидентирани су ареали лековитог биља и
лековити учинак грабових шума, мада се њихово организовано коришћење граничи са
истребљивањем и захтева контролу и ограничења.
За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања . Процењена дрвна маса је 66 т/ха, а
97% су шуме изданачког порекла. На око 85% површина су чисте састојине храста и цера са
стаблимично промешаним другим врстама, а на око 15% површине су изданачке састојине
букве.
На самој територији општине Сокобања стање

сточног фомнда је промењљивог карактера

тако да за сада општина Сокобања располаже са 2000 крава, 200 јуница, 5000 оваца, око 5000
своња и око 50 коза. Такође постоје нека пољопривредна газдинства код којих није извршена
регистрација сточног фонда.
Складиштени капацитети који се односе на складирање кабасте хране и житарица постоји у
сваком пољопривредном газдинствоу и има довољан капацитет складиштеног простора за
онолико грла стоке колико чувају, па из тог разлога се неможе тачно навести капацитет и место
за складирање.
На територији општине Сокобања постоје 3 хладњаче ос чега једна капацитета од 8 т намењена
за складирање воћа и две хладњаче за складирање меса при кланицама за прераду меса
капацитета око 2000 кг.
2.11. Објекти за склањање, збрињавање и здравствено обезбеђење
Припрема за склањање људи, културних и материјалних добара врши се доградњом - опремањем
јавног склоништа и планирањем и изградњом породичних, кућних и рововских склоништа и
заклона, прилагођавањем подрумских и других просторија за склањање као и одржавањем
постојећих кућних склоништа.
Дописом добијеним од ЈП „Склоништа Србије“, пословнице у Нишу обавештени смо да на
територији општине Сокобања не постоје склоништа поверена на управљање том јавном
предузећу, па из тог разлога и нема склоништа у њиховој надлежности.
Из добијеног дописа произилази да на територији општине Сокобања не постоје јавна
сконишта.
– ОБЈЕКТИ ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА –

У Сокобањи је завршена изградња једног склоништа које је грађено као склониште основне
намене за пријем око 400 људи, које још није уређено и опремљено али може се користити као
склониште допунске намене.
За привремени смештај и збрињавање људи могу се користити склоништа стамбених зграда (6)
капацитета 120 људи, подрумске просторије (допунска склоништа) око 100 људи , спортске сале
(2) капацитета 150 људи, хотели (5) капацитета 400 људи , као и објекти за пријем гостију са
пансионским смештајем (4) капацитета 32, објекти за социјалну заштиту (1) капацитета 0, зграде
школа (13) капацитета 1000 љиди, прешколске установе( 1) капацитета 50 људи, просторије
вртића (3) капацитета 15 људи, просторије бивших Месних канцеларија које се не налазе у
свим насељеним местима са мањим или већим просторијама а укупног капацитета за
привремени смештај угроженог становништа је 300 људи и просторије МЗ( Месне заједнице) са
укупним капацитетом око 50 људи.
Поред наведених привремених склоништа на самој територији општине Сокобања има доста
изграљђених објеката( физичких лица) за становање са подрумским просторијама( скоро свака
кућа) која се могу урачунати у објекте за привремени смешатај.
Од укупног броја становника(16894) и исказамног капацитета објеката за привремени смештај
(2227 људи) тренутно задовољава потребе у односу на број становника и могућнот угрожености.
Припрема хране за смештајно и угрожено становништво вршиће се у хотелским просторијама
јер су својим капацитетима оспособљени за ту намену, пекарама за производњу хлеба (3),
млиновима за производњу брашна (2) и кланицама (2).

– ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАЊАЊЕ КУЛТУРНИХ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА –

У случају ванредног стања (поплаве, земљотреси, пожари, ратно стање и др.) културна и
материјална добра биће склоњена у објектима на вишим деловима угроженог подручја која нису
захваћена поплавом, земљотресом, пожарима, ратним стањем и др.
– ЗДРАВСТВЕНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЛОКАЦИЈА –

На територији општине Сокобања постоје следеће здравствене установе:
Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен“ на Озрену (стационарна
здравствена заштита) која располаже са 187 постеља, од чега на грудном одељењу 163 а на
очном оделењу 24 лежаја. Болница је опремљена рентген апаратом, ултразвучним апаратом,
биохемијском лабораторијом, очним одељењем, кухињом (капацитета до 500 оброка дневно),
хладњачом (капацитета 7,2 м3), котларницом са гаражом, зградом за рециклажу медицинског
отпада, магацином за зимницу, плинском станицом ( капацитета 50 боца од по 35 кг) и осталим
пратећим објектима уз болницу. У саставу
болнице запослене су следеће структуре
медицинских радника: 1 лекар опште медицине, 1 специјалиста биохемије, троје специјалиста
интерне медицине, 12 специјалиста пнеумологије, 1 специјалиста анестезије са реанимацијом,
двоје специјалиста офтамолога, 1 специјалиста медицинске микробиологије, 1 специјалиста
физикалне медицине и рехабилитације, 1 специјалиста радиолошке дијагностике, помоћно
медицинско особље: 50 медицинских сестара, 7 физиотерапеутских сестара, 12 биохемијскоздравствених лабораната, 2 рентген техничара, 1 фармацеутски техничар, као и остало помоћно
особље. Болница располаже медицинским материјалом у вредности од 11.400,000,00 динара, и
два специјална возила.
Специјална болница Сокобања у улици Војводе Мишића број 48 у свом саставу има четири
објекта, од којих су три у улици Војводе Мишића (Нови завод, Вила „Бота“ и Вила „Далмација“)
и у улици Светог Саве стари Завод „Сокоград“. Специјална болница располаже са 56 лежајева у
Вили „Бота“, 28 лежајева у малој „Боти“, 52 лежаја у Вили „Далмација“ 132 лежаја у старом
Заводу „Сокоград“ и Специјална болница Нови завод са 155 лежајева. У болници је заступљено
следеће медицинско особље: 40 медицинских сестара, 17 педијатријских сестара, две санитарноеколошке сестре, 19 физиотерапеутских сестара, 2 рентген техничара, 1 фармацеутски техничар,
7 лабораторијских техничара,7 виших медицинских сестара, 1 медицински дијететичар, 10
физиотерапеута, 2 спортско-рекреативна увежбача, 13 доктора медицине, 4 лекара специјалиста
интерне медицине, 3 лекара специјалиста пнеумологије, 5 лекара специјалиста педијатрије, 1
специјалиста микробиологије, 6 лекара специјалиста физикалне медицине и рехабилитације и 1
специјалиста медицинске биохемије. Поред овог кадра заступљене су све остале пратеће
делатности из делокруга рада специјалне болнице. Болница располаже медицинским
материјалом који се набавља по потреби. Болница располаже кухињама и хладњачама за чување
и припрему хране као и вешерницом за прање и одржавање хигијене.
Дом здравља Сокобања налази се у улици Митрополита Михаила број 23, у свом саставу има
одељење хитне помоћи, општу медицину, рентген, лабораторију и остале здравствене службе,
као и две апотеке. У објекту ради: 30 медицинских сестара, 6 лабораторијских техничара, 1
рентген техничар, 3 стоматолошка техничара, 3 фармацеутска техничара, 6 лекара опште праксе,
9 лекара специјалиста опште медицине, 1 лекар неуропсихијатар, 1 лекар пнеумофтизиолог, 2

дипломирана фармацеута, 3 администратора у апотеци, 1 кардиолог, 1 офтамолог, 2 гинеколога,
3 лекара стоматолога , 1 дипломирани фармацеутски биохемичар, 8 немедицинских радника, 16
радника осталог помоћног особља Дома здравља. Дом здравља располаше возним парком од 6
возила.
Дом Здравља располаже медицинским материјалом одређене количине.
Специјална болница „Бањица“ налази се у Сокобањи у улици Милутина Пејовића број 40, и у
свом саставу има одељење здравствене рехабилитације са 30 постеља и угоститељство са 320
постеља. У самом објекту налази се хладњача, кухиња за припрему хране и перионица као и
котларница, са резервоаром за мазут.
У објекту су запослена 54 радника, од чега у здравству: 1 лекар опште праксе, 1 лекар
специјалиста интерниста, 1 доктор физикалне медицине, 6 физиотерапеута и 3 медицинска
техничара.
Болница поседује одређену количину резервног медицинског материјала.
Остало особље чине службе везане за угоститељство и остале послове везане за рад ове
установе.
2.12. Саобраћајно-технолошка инфраструктура
Територија општине Сокобања повезана је мрежом путева: регионалних, општинских и улица у
насељу. У регионалне путеве спадају: државни пут IIа реда 217 који почиње из правца
Алексинца преко Сокобање и иде у правцу Књажевца, и има дужину од 33,63км на територији
општине Сокобања. На овом путном правцу изграђено је 6 мостова од којих је један код рудника
„Соко“ ван употребе али је поред њега обезбеђен прелаз; државни пут IIа реда 218 који креће из
правца Бољевца преко села Језера и завршава се у селу Горња Топоница на територији Града
Ниша, и дужине је 29,82км на територији општине Сокобања. На овом путном правцу изграђена
су 2 моста; државни пут IIб реда 420 од државног пута IIа реда 217 преко села Бања Јошаница са
завршетком у селу Криви Вир на територији општине Бољевац у дужини од 9,15км на
територији општине Сокобања. На овом путном правцу изграђена су 3 моста. Државни путеви
су уређени и изграђени од асфалта, имају изграђену каналну мрежу и исте одржава ЈП „Путеви
Србије“. Државни путеви IIа и IIб реда од завршетка села Језера и села Бања Јошаница су
неасвфалтирани и слабо уређени.
Општина Сокобања изградила је мрежу општинских путева које је повезала са државним
путевима. Општински путеви су асфалтирани у обиму од 95%, али поред истих нема изграђених
канала за прихват атмосферских вода у обиму од 70% (јер је дошло до преоравања од стране
власника парцела), тако да долази до оштећења асфалтног коловоза и појаве великих ударних
рупа. Општински путеви су дужине 89,22км и повезани су са улицама у сеоским насељима
општине Сокобања, као и са улицама у насељу Сокобања.
Улице у сеоским месним заједницама су већином неасфалтиране и без канала за одвођење
атмосферских вода тако да долази до оштећења истих стварањем ударних рупа.
У самом насељу Сокобања извршено је асфалтирање улица, осим 2% улица чије асфалтирање је
планирано за наредни период. Улице немају изграђен канални систем за прихват атмосферских
вода и иста се слива асфалтом, услед чега долази до наноса песка, земље и камена приликом

великих падавина.
Одлуком општине Сокобања проглашени су и јавни путеви (ЈП) у дужини од 4,5км који се
налазе у продужетку општинских путева (ОП).
2.13. Индустријска зона
Планом генералне регулације општине Сокобања предвиђена је локација за индустријску зону за
одређене делатности и за сада на том делу постоји прерада лековитог биља од стране ПП
„Адонис“, стоваришта грађевинског материјала ТР „Узор“ и ПП „ Бравокс“ и три бензинске
пумпе.
На територији општине Сокобања производњом прехрамбених производа бави се око 56%
мештана који производе млеко, млечне производе и месо у домаћој радиности. Производњом
хлеба и пецива баве се 9 предузетника и објекти им се налазе на територији насеља Сокобања.
У области производње и прераде меса и месних производа у општини Сокобања постоје две
регистроване кланице у којима се врши клање, прерада и дистрибуција меса до потрошача.
За складирање и прераду пшенице у општини Сокобања постоје два млина (Врбовац и
Блендија), а млин у Врбовцу поседује силосе капацитета 2 х 180 тона.
На територији општине налази се богато налазиште мрког угља које експлоатише рудник „Соко“
у Читлуку у саставу ЈП ПЕУ „Ресавица“ са укупном производњом од 115.000 тона годишње, где
је запослено 577 радника. Рудник располаже резервоаром за нафту и нафтне деривате капацитета
36.500 литара, једним возилом хитне помоћи, као и са 5 радних машина (булдозер, 2
утоваривача, виљушкар и камион).
3. ПРОЦЕНА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА СТАНОВИШТА УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
3.1. Производња и дистрибуција електричне енергије
На подручју општине Сокобања нема електроенергетских објеката напонских нивоа 400 и
220kV. Постоји високонапонски далековод напонског нивоа 110kV који ради под напоном од
35kV до изградње ТС 110/XkV „Сокобања“, ТС 35/10kV Сокобања и Читлук (рудник „Соко).
Нисконапонска мрежа је претежно на бетонским стубовима, 10% је на дрвеним стубовима и
10% је подземна – кабловска мрежа. Сва села општине Сокобања су електрифицирана али су
нисконапонске мреже у скоро свим селима старе и потребна је хитна реконструкција у циљу
смањења пада напона и техничких губитака, и као таква су врло осетљива на елементарне
непогоде. Од укупног броја изграђених трафо станица на територији општине (90) у Сокобањи
се налази 40 док је остали део у сеоским насељима. До сада није било угрожености
трафостаница од елементарних непогода осим у случајевима удара грома.
Код процене и врсте интензитета опасности и могућих последица деловања елементарних
непогода и других несрећа, на ова два далековода и трафостанице ( 35/10kV) могу да утичу
следеће потенцијалне опасности:

3.1.1 Поплаве
На територији општине Сокобања објекти дистрибуције електричне енергије не налазе се у
реону дејства могућих појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде и неочекују
штетне последице на истим.
3.1.2. Померање тла, односно сеизмичке опасности
Земљотрес
Сходно чињеници да се цело подручје општине Сокобања налази у зони очекиваних земљотреса
од 6 до 7 степени МКС скале (у повратном периоду од 50 година) , можемо закључити да на
простору општине није потребно прибегавати посебним условима градње у сеизмичким
условима и да територија општине Сокобања по питању земљотреса може очекивати малу
опасност. У случају потреса 6 до 7 степени МКС скале објекти (трасфостанице и далеководи)
претрпели би мања оштећења. Након евентуалног потреса радници ЕПС-а поступиће по
властитом Плану заштите и спасавања од потреса. Прекид снабдевања електричном енергијом
за насеља на територи општине Сокобања једино може бити узрокован падом два напајајућа
далековода, у случају разорног потреса. У случају таквог могућег потреса органи локалне
самоуправе, јавна предузећа и поједини привредни субјекти имају властито напајање (агрегати).
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти електродистрибуције општине Сокобања не налазе се у реону дејства могућих појава
клизишта, одрона и ерозије, те се од истих и неочекују штетне последице.
3.1.3 Остали природни узроци
Суша, град, олујни ветрови, снежна мећава, снежне падавине, наноси и поледице
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су суша, град, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајно деловати на објекте дистрибуције електричне енергије
(трафостанице и два далековода), односно, ове елементарне непогоде не могу ометати
снабдевање електричном енергијом до потрошача на наведеној територији.
Јачина ветрова на територији општине Сокобања спада у ред слабих, представља минималну
опасност и не омета снабдевање електричном енергијом. У току године могућност појаве јачих
ветрова је релативно мала (са карактеристикама елементарних непогода, јер ветрове уобичајено
прате атмосферске падавине, киша, град и снег). У овим случајевима може доћи до могућег
обарања грана трулих стабала на далековод НН електроенергетске мреже. У том случају,
прекидом проводника нисконапонске дистрибутивне електроенергетске мреже долази до застоја
у снабдевању и веће материјалне штете.
Снежне падавине су највећа опасност за објекте дистрибуције електричне енергије (два
постојећа далековода, трафостанице и дистрибутивна мрежа) на територији општине
Сокобања. Снежне падавине се услед велике влажности таложе на проводницима
високонапонске и нисконапонске дистрибутивне електроенергетске мреже и под сопственом
тежином може доћи до кидања, а самим тим и застоја у снабдевању и материјалне штете веће

вредности.
3.1.5. Техничко технолошки удес
Начини угрожавања и потенцијалне опасности по далеководе и трафостанице услед дејства
пожара и експлозија су потпуно истоветни као када је у питању угрожавање истих у погледу
техничко-технолошког аспекта. У потпуности је описана опасност од пожара као и код аспекта
могуће опасности техничко-технолошког удеса. Такође нема ни могућности настанка експлозије,
с обзиром да нема могућности техничко-технолошког удеса на далеководима и у њиховој
близини. У случају хаварије која за последицу има оштећење горе наведених трафостаница,
могуће је снабдевање електричном енергијом дела потрошача општине Сокобања од посебног
значаја, а трајање манипулација, односно време потребно за успостављање снабдевања осталог
дела потрошача зависило би од степена оштећења.
Најнеповољнија ситуација је истовремена хаварија (пад) оба далековода, када може доћи до
привременог застоја у снабдевању електричном енергијом корисника на подручју општине
Сокобања.
Све здравствене установе имају властито напајање (агрегате), а веће последице трпеле би
трговинске радње и грађанство.
Терористички напади
Терористичке акције су по правилу изненадне и непредвидиве. Циљ терористичких акција је да
се изненада нанесе штета супротној страни ради остваривања одређених политичких ефеката циљева. Кад су у питању терористички напади на елементе за дистрибуцију електричне
енергије, облици терористичке активности са аспекта примене средстава могу бити искључиво
експлозивни и радиолошки (хемиjска и биолошка средства не могу нашкодити елементима зa
дистрибуцију електричне енергије, односно,
не могу нашкодити далеководима и
трафостаницама). Употреба радиолошких средстава би нанела немерљиву штету, али само ако се
ради о нуклеарном удару.
Употреба експлозива и експлозивних направа код терористичких активности би на елементима
дистрибуције електричне енергије на територији општине Сокобања директно нанела огромну
штету у погледу материјалне штете. Угрожавање материјалних и културних добара је по правилу
уперено против неког материјалног добра, али за крајњу последицу има угрожавање људи и
њихових живота. У случају употребе експлозива у терористичким активностима живот
локалног становништва био би јако отежан, с обзиром да би напајање домаћинстава
електричном енергијом било обустављено вероватно на дужи период (јер би такав облик напада
значајно оштетио рад сегмената дистрибуције електричне енергије, ако не и потпуно обуставио).
Прекид испоруке електричне енергије учинио би живот на локалном нивоу знатно отежаним у
сваком смислу и посредно изазвао несташицу воде и хране, а настали би нехигијенски услови за
живот а тиме и појаву болести код људи и домаћих животиња и друго.
3.1.6. Пожар и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и експлозије у односу на објекте
дистрибуције електричне енергије (далеководи и трафостанице), може се констатовати следећа

ситуација: далеководи Алексинац – Сокобања и Књажевац – Сокобања нису угрожени од
пожара. Због материјала од кога је изграђен далековод и простора где далековод пролази, не
постоји могућност изазивања пожара и експлозија. Управо због те чињенице, није могућа ни
посредна опасност од пожара и могуће штетне последице, јер се у њиховој близини не налазе
објекти и грађевине које би их могле угрозити.
Трафостаница 35/10kV Сокобања и остале мање могу бити угрожене у погледу пожара само на
два начина. Први начин је могућ због неажурног или неадекватног одржавања ТС од стране
задуженог и оспособљеног стручног кадра (што је мање вероватно) и друго, због саме промене
на својствима елемената трафостанице (велики трасформатор). Ту се мисли првенствено на
промене својства уља у трансаформатору, као и на промене својства и физичких оштећења
електроинсталација које се налазе у самој трафостаници и промене оптерећења услед чега
долази до прегревања водова, због којих би могло доћи до искрења и запаљења неких од
наведених елемената унутар трансформатора и целог постројења.
Што се тиче потенцијалне опасности од експлозије у трафостаницама, а без утицаја људског
фактора, она једино може бити изазвана од стране произведеног пожара и јавити се као изнуђена
опасност (и то првенствено услед мешања уља, притиска у контејнеру и пораста температуре
унутар истог), тако да је њена могућност сведена на минимум.
3.1.7. Опасност од рушења хидроакумулационих брана
Производња и дистрибуција електричене енергије није угрожена у случају рушења
хидроакумулационих брана јер на подручју дистрибуције не постоје такви објекти.
3.1.8. Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности код дистрибуције електричне енергије
не постоје.
3. 2. Снабдевање енергентима
На теритирији општине Сокобања нема магистралних гасовода и нафтовода и не постоји
локална гасоводна мрежа. У градском грађевинском реону постоје 3 изграђене пумпе од којих су
две у функцији. Пумпа „Нис петрол АД“ Нови Сад која је на самом улазу у Сокобању из правца
Алексинца и у близини исте нема насеља на удаљености од око 200 метара. Капацитет пумпе је 155 м3. Пумпа „Соко - М“ Д.О.О. из Врбовца налази се поред државног пута у индустријској
зони, на удаљености од 150 м од првих насељених кућа. Капацитет пумпе је ТНГ 30.000 л, БМБ
20.000 л, ГУ 0,1 40.000 л, ЕД 2 х 30.000 л. Између напред наведених пумпи налази се пумпа која
није у функцији у близини индустријске зоне. Капацитети ове пумпе су непознати.
Поред наведених пумпи на територији општине налазе се још две пумпе поред ДП IIа реда 217
Алексинац - Сокобања - Књажевац (Гас- оил), од којих се једна налази на раскрсници ДП IIа
реда бр. 217 и ОП број 15 за село Ресник, капацитета 164 м3 нафте и нафтних деривата, а друга
у близини раскрснице ДП Iiа реда бр.217 и ОП број 10 за село Дуго Поље, капацитета 100 м3
нафте и нафтних деривата.
У досадашњем периоду није било акцидената, а пумпе које су у функцији обезбеђене су
противпожарним апаратима и радници су обучени за рад на пумпи. Снабдевање нафтом и
нафтним дериватима врши се допремањем камионима са цистерном.

ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.2.1. Поплава
Сви објекти за снабдевање енергентима на територији општине Сокобања налазе се ван реона
дејства могућих појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде и неочекују штетне
последице на истим и околини. При дејству поплава, подземне воде немају никакав утицај на
објекте за снабдевање енергентима ( све укопане цистерне су херметичког типа и металне
конструкције, тако да им вода неможе нашкодити).
3.2.2 Померање тла, односно сеизмичке опасности
Земљотреси
Сходно чињеници да се цела територија општине Сокобања налази у зони очекиваних
земљотреса интензитета од 6 до 7 степени МКС скале можемо закључити да на простору
општине није потребно прибегавати посебним условима градње у сеизмичким условима и да се
на територији општине по питању земљотреса може очекивати мала опасност. У случају потреса
од 6 до 7 степени МКС скале објекти бензинско-гасних станица претрпели би оштећења. На
укопаним цистернама бензинско-гасних станица након евентуалног потреса не постоји опасност
од значајнијих оштећења али се зато спремници (црпне пумпе) на површини могу урушити и из
њих доћи до изливања нафте и нафтних деривата као и цурењa гаса, који могу изазвати пожар и
експлозију, и тиме се аутоматски могу очекивати последице по становништво које се нађе у
близини тих објеката. У таквим ситуацијама, радници на бензинско-гасним станицама поступиће
по планиу заштите и спасавања од потреса. Прекид снабдевања општине енергентима може
бити узрокован рушењем свих горе наведених објеката. У свакој другој ситуацији потреси који
нису разорног дејства не могу нанети штету већег обима на свим станицама, такву да ти објекти
не могу вршити испоруке енергената, а након утврђивања штете.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти бензинских станица на територији општине Сокобања не налазе се у реону дејства
могућих појава клизишта, одрона и ерозија те се од истих и не очекују штетне последице.
3.2.3 Остали природни узорци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су суша, град, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајније деловати на бензинске станице, односно, ове елементарне
непогоде не могу ометати снабдевање бензинских станица енергентима и потрошаче на
наведеној територији.
Олујни ветрови
Јачина ветрова на подручју општине спада у ред слабих, представља минималну опасност и не
омета снабдевање енергентима потрошача на наведеној територији.

Снежне падавине
У последњих неколико година на територији општине Сокобања дошло је до снежних падавина
које су узроковале потешкоће како у транспорту животних намирница, тако и енергената којим
се снабдевају бензинске станице. Отежан транспорт деривата није изазвао никакве ванредне
догађаје ни акциденте. Путеви којима се транспортују енергенти редовно су одржавани
(чишћени). Простор на коме се налазе бензинске станице није угрожен снежним падавинама.

3.2.4. Техничко-технолошки удеси и терористички напади
Изазивање несреће
Начини угрожавања и потенцијалне опасности на елементе дистрибуције енергената (нафтни
деривати-гас), односно на бензинско-гасне станице од стране пожара и експлозија, а који су
изазавани техничко-технолошким узроком увек су последица комбинације људске непажње и
недостатка контроле контролно-мерних станица и помоћних средстава за истакање. Уз то,
велику улогу има тренутни спољни утицај, односно временски услови (киша, снег, сунчева
топлота), годишње доба (јако високе или јако ниске температуре), као и доба дана (обданица или
ноћ).
Увек је за техничко-технолошки удес почетни узрочник човек а потом се надовезује техничкотехнолошки фактор, односно, неисправност постројења на бензинско-гасним станицама.
Постоји низ неконтролисаних ситуација у којим човекова непажња и неодговорност може
довести до великих угрожавања људских живота и материјалних добара. На бензинско-гасним
станицама могуће је само неколико сценарија везаних за неконтролисано истакање нафте,
нафтних деривата и гаса. С обзиром да имају само места за истакање са истих црпних станица
за нафту и нафтне деривате и други тип за црпне станице за гас, онда је та констатација у
потпуности тачна.
Техничко-технолошки удеси такође могу да се десе као последица истакања нафтних деривата
из ауто-цистерни у резервоарске танкове. У том случају долази до велике концентрације
испарења запаљивих гасова, нарочито у летњем периоду, што је у већини случајева услед
непажње људског фактора узрок техничко-технолошког удеса, односно хаварије. Такође треба
истаћи да и на самим ауто-цистернама за превоз нафтних деривата и гаса може доћи до
физичких оштећења сигурносних вентила који могу проузроковати истакање енергената и
довести до хаварије истог у самом току транспорта.
Терористички напади
Терористичке акције су по правилу изненадне и непредвидиве. Циљ терористичких акција је да
се изненада нанесе штета супротној страни ради остваривања одређених политичких ефеката и
циљева.
Када су у питању терористички напади на елементе дистрибуције енергената (нафтни
деривати-гас), односно на бензинско-гасне станице, облици терористичких активности са
аспекта примене средстава могу бити искључиво иницијално пожарно-експлозивни и
радиолошки (хемијска и биолошка средства не могу нашкодити елементима дистрибуције

енергената, односно, не могу нашкодити бензинско-гасним станицама).
Употреба експлозивних терористичких облика активности би на елементима снадбевања –
дистрибуције енергената, односно на бензинско-гасним станицама на територији општине
Сокобања, свакако директно нанела огромну штету. У погледу људских живота би сигурно била
присутна директна опасност, зависно од тога где и како би се радници на бензинско-гасним
станицама налазили у том тренутку, као и потрошачи који би се у том тренутку нашли на истој
ради допуне својих моторних возила горивом.
Угрожавање материјалних добара за крајњу последицу има угрожавање људи и њихових живота.
У овом случају, експлозивним обликом терористичких активности живот локалног
становништва био би јако отежан, с обзиром да би снабдевање домаћинстава енергентима
извесно било обустављено на одређени период (јер би такав облик напада сигурно значајно
оштетио, а вероватно и обуставио рад сегмената дистрибуције енергената). Услед недостатка
енергената, живот на локалном нивоу био би знатно отежан у том смислу да се становништво не
би могло бавити пољопривредом, као и осталим активностима за које је неопходна потрошња
енергената.
3.2.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и посредно или непосредно узроковане
експлозије, у односу на елементе дистрибуције енергената (нафтни деривати-гас), односно на
бензинско-гасне станице, може се констатовати да је степен опасности и угрожености веома
велики и да је присутан у било које доба дана и ноћи, у било које доба календарске године
(годишње доба), као и у свим временским условима (киша, снег, сунчева топлота).
Бензинске пумпе са наведеним количинама горива, осим што представљају по околину могућу
опасност од пожара, могу представљати уједно и могућу опасност од експлозије са тежим
последицама по становништво и материјална добра, имајући у виду да се бензинско-гасне
станице налазе у насељу, а у близини индустријске зоне.
Имајући у виду комуникације на територији општине Сокобања, треба истаћи да целокупна
територија општине може бити изложена разним врстама опасности од експлозија лако
запаљивих и експлозивних материја, гасова или течности које су у транзиту путем путних
транспортних средстава (цистерне). Паљења и експлозије оваквих материјала не морају имати
значајне примарне последице по становништво и материјална добра, али би увек остајале
секундарне последице у виду трајније угрожености биљног и животињског света на ужем или
ширем простору. У свакој саобраћајној несрећи где су присутне ауто цистерне, увек постоји
могућност да дође до оштећења истих, изливања нафтних деривата и гасова који могу
проузроковати пожар и експлозију.
У непосредној и посредној заштити од могућих експлозија нарочито важну улогу имају органи
МУП-а који држе под контролом комуникације на територији општине, а самим тим и транспорт.
Када су у питању пожари и експлозије на бензинско-гасним станицама, највећи степен
одговорности и кривице има људски фактор. Без обзира да ли је људски фактор посредно или
непосредно изазвао пожар или експлозију, последице у погледу штете по становништво и
материјална добра су увек велике.

3.2.8 Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности код дистрибуције нафтних деривата и
гаса не постоје.
3.3 Снабдевање са водом
Каптирање извора и изградња водовода у насељу Сокобања започела је 1934. године и траје до
данас. У селима општине Сокобања водоводи су грађени 60-их и 70-их година двадесетог века.
Извори воде су каптирана природна изворишта, бушени бунари и захват из живог тока реке
Моравице. Типичан водоводни систем чини каптажа, резервоар, хлоринаторска станица и
цевоводи примарне и секундарне мреже, а у Сокобањи постоји још и постројење (са брзим
филтерима) за прераду воде из бунара „Лептерија“ и постојење са брзим и спорим филтерима
„Царина“ за воду која се захвата из живог тока реке Моравице. Наведена постројења се налазе
поред самог корита реке Моравице. Услед обилних падавина долази до замућења изворишта и
саме реке Моравице па може доћи до загађења пијаће воде. Водоснабдевање у целини и
елементи водоводног система појединачно су стална брига локалне самоуправе и надлежних
јавних предузећа.
Критични елемент је гасни хлор који се користи на водозахватима, и чије би неконтролисано
отицање довело до катастрофалних последица, па су из тог разлога сви водозахвати и
постројења опремљени сигурносним системом који ради на електричну енергију по систему:
детекција – водена завеса – аларм.
Дистрибутивна мрежа насеља Сокобања са прикључцима укупне је дужине око 65км и у њој се
налазе ПВЦ цеви, цеви од ливеног гвожђа, азбест цемента, челика и поцинкованих легура, као и
прекидна комора и мрежа шахти широм Сокобање. Водоводна мрежа је у доста лошем стању
тако да долази до честих пуцања цеви. О водоводној и канализационој мрежи стара се ЈКП
„Напредак“ из Сокобање.
Мештани сеоских насеља располажу копаним бунарима зиданим ломљеним каменом, који
представљају потенцијалну опасност мешања пијаће са отпадним подземним водама. У сеоским
месним заједницама због постојања септичких јама и јама за осоку (које у неким случајевима и
не постоје, већ осока неконтролисано отиче из економских домаћинстава) постоји опасност од
загађења пијаће воде - цевовода.
Треба напоменути да су филтерска постојења на фабрици воде откривена, да на резервоарима,
каптажама и прекидној комори и бушотинама нема сталног дежурства и видео надзора.
ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.3.1 Поплаве
На територији општине Сокобања два објекта за водоснабдевање налазе се у реону могућег
дејства поплава реке Моравице, бунар на ,, Лептерији ,, и постројење за прераду воде из корита
реме Моравице, па се у случају ове елементарне непогоде очекују штетне последице на истим,

замућење воде и запушење филтера у постројењу за прераду воде и бунару, док се остали извори
водоснабдевања не налазе у зони могућих поплава.
У постројењу за прераду воде и бунару приликом дотока већих количина воде и замућења реке
Моравице врши се превентивно искључење рада истих. Након престанка дејства поплаве и
замућења воде вршиће се анализе саме воде како би иста након позитивних анализа била
пуштена у систзем водоснабдевања.
У сеоским насељима општине Сокобања објекти водоснабдевања нису у зони могућег дејства
поплава.
3.3.2 Померање тла, сеизмолошке опасности
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС скале објекти водоснабдевања претрпели би извесна
оштећења због застарелости објеката и система за дистрибуцију воде (дотрајале цеви за
дистрибуцију воде). Прекид водоснадбевања на територији Општине Сокобања једино може
бити узрокован рушењем свих горе наведених објеката у случају разорног потреса. У свакој
другој ситуацији (потреси који нису разорног дејства) не може се наштетити свим извориштима
и цевоводима у толиком обиму да исти не могу да врше испоруку пијаће воде. Снабдевање
водом само може бити успорено и отежано, али неће бити онемогућено да становништво на
територији општине Сокобање добија потребне количине воде за нормално функционисање.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти за водоснабдевање на територији општине Сокобања не
налазе се у реону могућег дејства појава клизишта, одрона и
ерозија, те се од истих и не очекују штетне последице.
У делу насеља где су регистрована клизишта може доћи до
пуцања цеви (канализационих и за водоснабдевање) и изливања
отпадне воде у цеви за пијаћу воду.
3.3.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су град, снежна мећава, наноси
и поледица не могу значајније деловати на објекте водоснабдевања, односно, ове елементарне
непогоде не могу ометати снабдевање водом потрошача на наведеној територији. Јако велике
температуре у летњем периоду могу да проузрокују велике суше које доводе до смањења нивоа
воде у бунарима (извориштима), тако да долази до рестрикције снадбевања потрошача
(непостојање акумулација, односно резервоара за покривање неравномерности потрошње воде).
Олујни ветрови
Олујни ветрови на подручју општине Сокобања не представљају никакву опасност и не ометају
снадбевање водом потрошача на наведеној територији.

Снежне падавине
Снежне падавине на подручју општине Сокобања не представљају никакву опасност и не
ометају снадбевање водом потрошача на наведеној територији.
3.3.4 Техничко-технолошки узроци настанка опасности
Изазивање несреће
Начини угрожавања и потенцијалне опасности по елементе објеката и система за дистрибуцију
воде које су изазавани техничко-технолошким узроком своде се на само неколико могућих удеса.
До проблема у водоснадбевању може доћи искључиво кваром на црпним пумпама и агрегатима
(за последицу имају делимични или потпуни прекид уредног снадбевања водом), кваром на
појединим вентилима (који могу наштетити квалитету воде тиме што би се пореметио процес
хлорисања) и пуцањем цеви транзитног водовода.
Техничко-технолошки удеси такође могу да се десе као последица истакања течног хлора из
резервоара у ваздух у великим концентрацијама као испарења у облику гаса, што може бити
последица дејства људског фактора или неисправности вентила на уређајима у којима се налази
течни хлор.
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на објекте и систем за дистрибуцију воде, облици
терористичких активности са аспекта примене средстава могу бити они са хемијским, као и са
биолошким средствима. Вода за пиће представља врло погодну средину за растурање
биолошких агенаса и првенствени је циљ диверзантско-терористичких акција у миру.
Контаминација воде за пиће спада у најстарије облике примене биолошких средстава и метода.
Хемијска средства - отрови и пестициди могу такође да изазову исте ефекте. Зато су објекти и
систем за дистрибуцију воде идеална и прва мета на листи терористичких акција. Директно су
угрожени сви људски животи и домаће животиње на територији снадбевања водом из тог
водовода.
Биолошки агенси и хемијска средства се у терористичком нападу (акцији) директно убацују у
изворишта или бунаре и каптаже, и тиме је целокупна акција завршена, јер црпне пумпе
транспортују воду и постиже се циљ терористичке акције.
Радиолошки напад на објекте и систем за дистрибуцију воде има директну опасност по људски
живот и сточни фонд. Уколико се само неколико десетина грама плутонијума убаци у извориште
(бунар) и каптажу, могуће је учинити воду високо радиоактивном, односно онемогућити њену
употребу за пиће без ризика по живот и здравље.
Напад се обавља директно на извориште (бунар) и каптаже и тиме се терористички акт завршава
уколико се успе у намери убацивања контаминираног садржаја у извориште (бунар) и каптаже.

3.3.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и посредно или непосредно узроковане
експлозије, на подручју општине Сокобања не постоји никаква опасност и не омета се
снадбевање водом потрошача на наведеној територији.
3.3.8 Епидемиолошка и санитарна опасност
Епидемиолошки и санитарни узроци на територији општине Сокобања су мало вероватни у
погледу угрожавања водоснабдевања становништва јер се извори и преливне коморе налазе у
реону који нема депонију нити друге узроке које би изазвали епидемију и санитарну угроженост
доводног система.
Ради превентивног деловања континуирано се врши контрола хемијске исправности изворишта,
артеријског бунара и замућености реке Моравице, и након појаве веће мутноће долази до
искључења постројења за прераду воде и бунара, као и филтера. У овом случају становништво
није угрожено јер се водоснабдевање врши из других праваца.
3.3.9 Епидемије
Епидемија је заразна болест која се манифестује неуобичајено великим бројем обољења у
кратком временском периоду са могућим компликацијама или смртним исходом.
До епидемије узроковане поремећајима у водоснабдевању може доћи услед великих суша
(пресушивање извора), приликом пуцања водоводних цеви, као и услед дотрајалости цеви, након
усисавања отпадних вода у водоводне цеви, изливања септичких јама у ревизионе шахте (у
сеоским насељима) и замућења извора и каптажа.
3.4 Снабдевање становништва храном
Производња, складиштење и дистрибуција
Општина Сокобања спада у рурално пољопривредно подручје и од укупно 525 квадратних
километара, колико покрива општина Сокобања, 30.357ха је пољопривредног земљишта (од тога
9.597ха је под ораницама и баштама, при чему је више од 50% (6.693ха) ових површина под
житом, а остатак под сточним, повртарским и индустријским биљем. Преостали део је углавном
под ливадама и пашњацима (5.726ха), а мањи део, око 545ха је под воћњацима и виноградима.
Под воћњацима се налази 487ха, где доминира јабучасто и коштуничаво воће, 35ха је у
интензивном гајењу, док се 452ха гаји на традиционалан начин (екстензивно).
У последњих неколико година је формирано 20ха модерног засада под воћем са тенденцијом да
се ове површине значајно повећају.
Због опредељења већег броја становника сеоских месних заједница за бављење пољопривредом
и сточарством, на територији општине Сокобања постоји велики број објеката у којима се
узгајају домаће животиње. У последњих неколико година становништво је почело да ствара

фарме за производњу млека и меса и исто испоручује суседним општинама, а мањи део се
пласира на самом тржишту Сокобање у јеку туристичке сезоне, преко приватних кланица и
месарских радњи.
У општини Сокобања тренутно не постоје погони за прераду хране и складишта за прехрамбене
производе.
На територији општине постоје следећи производни објекти:
два млина, од чега један са силосима за пшеницу, капацитета 2 х 180.000кг
5 пекара за производњу хлеба и пецива, које у својим погонима имају магацине за складирање
производа капацитета 5000 векни хлеба.
2 месаре које поседују кланицу и хладњачу за чување меса и месних прерађевина: М.К.Р.
Александар Милојковић ул. Светог Саве 42 са погоном у ул. Љубе Дидића бб у Сокобањи чији
је капацитет 2 говеда и 10 свиња дневно, као и прерађевине од меса у количини од 150 кг
дневно.
На територији општине постоји више прехрамбених трговинских радњи које се снабдевају од
добављача ван територије општине Сокобања. За складирање робе трговинске радње и
угоститељски објекти поседују магацинске просторе и расхладне уређаје.
Природни узроци настанка опасности
3.4.1 Поплаве
На територији општине Сокобања, сви објекти за снабдевање становништва храном налазе се
ван реона могућег дејства поплава, како од стране спољних вода тако и од стране подземних
вода.
3.4.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС скале, објекти за снадбевање становништва храном
претрпели би мања оштећења. Прекид снадбевања становништва храном за насеља на
територији општине Сокобања, као и допремања хране од дистрибитера једино може бити
узрокован рушењем свих горе наведених објеката у случају разорног потреса. У свакој другој
ситуацији (потреси који нису разорног дејства) не може се нанети штета свим објектима за
снадбевање храном у таквом обиму да исти не могу да врше испоруку хране. Снадбевање
основним животним намирницама и прехрамбеним производима само може бити успорено и
отежано, али се неће онемогућити да становништво на територији општине Сокобања добија
потребне количине за нормално функционисање становништва.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти са основним животним намирницама и прехрамбеним производима на територији
општине Сокобања не налазе се у реону могућег дејства појава клизишта, одрона и ерозија, те се
од истих и не очекују штетне последице.

3.4.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су снежна мећава, наноси и
поледица не могу значајније деловати на објекте снабдевања основним животним намирницама
и прехрамбеним производима, односно, ове елементарне непогоде не могу да ометају
снабдевање основним животним намирницама и прехрамбеним производима потрошача на
територији општине. Јако велике температуре у летњем периоду могу да проузрокују велике
суше које доводе до смањења рода ратарских култура (кукуруз, пшеница, јечам итд.), као и
осталих култура (крмно биље, поврће и воће). Суша би проузроковала велику штету која би се
одразила на смањење приноса ових култура од 40% до 70%. Поред великих штета које град
може да нанесе пољопривредним културама, истовремено се јављају значајне штете на
пољопривредним објектима (пластеници, фарме и др.), грађевинама од лаких грађевинских
материјала, као и осталим привредним и пословним објектима.
Олујни ветрови
Олујни ветрови на подручју општине Сокобања не представљају никакву опасност и не ометају
снадбевање основним животним намирницама и прехрамбеним производима потрошача на
наведеној територији, али могу да изазову значајне штете на пољопривредним објектима
(пластеници, фарме и др.) и грађевинама од лаких грађевинских материјала (стакло, пластика).
Снежне падавине
Снежне падавине на подручју општине Сокобања не представљају никакву опасност и не
ометају снадбевање основним животним намирницама и прехрамбеним производима потрошаче
на наведеној територији, али могу да изазову значајне штете на пољопривредним објектима због
велике количине падавина и влажности истих ( пластеници, фарме и др.), грађевинама од лаких
грађевинских материјала (стакло, пластика).
3.4.4 Техничко-технолошки узроци настанка опасности
Изазивање несреће
Начини угрожавања и потенцијалне опасности за објекте у којима се одвија процес производње
хране и прехрамбених производа, а који су изазавани техничко-технолошким узроком се
сврставају у неколико могућих удеса. До техничко-технолошког удеса искључиво може доћи
због људског фактора, односно у случају грешке, неопрезности или пак неодговорности
запосленог особља. Техничко-технолошки удеси могу да се десе као последица застарелости
уређаја и електро инсталација. Такође, у појединим привредним субјектима постоје делови
производње који су предвиђени за сушење прехрамбених производа (сушаре) и у истим постоје
предуслови за настанак пожара.
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на објекте за производњу, складиштење и дистрибуцију
хране и прехрамбених производа, облици терористичких активности са аспекта примене
средстава могу бити и са хемијским и са биолошким средствима. Храна представља врло

погодну средину за растурање биолошких агенаса и првенствени је циљ диверзантскотерористичких акција у миру. Контаминација хране спада у најстарије облике примене
биолошких средстава и метода. Хемијска средства - отрови и пестициди могу такође да изазову
исте ефекте. Зато су објекти и систем за производњу, складиштење и дистрибуцију хране
идеални и прва мета на листи терористичких акција. Директно су угрожени сви људски животи
и животињски свет на датојтериторији.
Наведени биолошки агенси и хемијска средства се у терористичком нападу (акцији) покушавају
директно убацити у храну у самом процесу производње и тиме је целокупна акција завршена,
јер дистрибуцију такве хране даље обављају трговинске радње и постиже се терористички циљ.
Радиолошки напад на објекте и систем за производњу, складиштење и дистрибуцију хране,
такође има директну опасност по људски живот и сточни фонд. Уколико се само неколико
десетина грама плутонијума убаци у храну, могуће је учинити храну високо радиоактивном,
односно онемогућити њену употребу за исхрану без ризика по живот и здравље.
И у овом случају напад се обавља директно у самом процесу производње хране и тиме се
терористички акт завршава уколико се успе у намери убацивања контаминираног садржаја.
3.4.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и експлозија на објектима за производњу,
складиштење и дистрибуцију хране и прехрамбених производа, исти су могући искључиво због
људског фактора, односно у случају грешке, неопрезности или пак неодговорности запосленог
особља и неисправне - дотрајале електроинсталације. Елементарне непогоде не могу директно
изазвати пожар или експлозију на наведеним објектима.
У објектима за производњу, складиштење и дистрибуцију хране и прехрамбених производа,
користе се запаљиве материје у амбалажне сврхе, као што су папир, картон, ПВЦ, потом
запаљиве материје у самим производима као што су алкохолна пића. Средства која се користе у
техничком процесу производње су мерипол (KOH2), каустична сода (NaOH2), азотна киселина
(HNO3) 59%, стабилизована презасићена сирћетна киселина (CH3COOH) 15%, Фреон 22, и
слично. Средства која се користе за прање и дезинфекцију опреме у преради Lactochem-ct и
Lactochem-k. Све наведене материје се чувају под будним оком стручног особља и управо због
тога се и не могу дешавати нежељени инциденти, односно, као што је већ наведено, свака
непажња и неодговорност повећава степен угрожености од настанка пожара и експлозија. У
случају да горе наведена хемијска средства која се користе у процесу производње у
прехрамбеној индустрији дођу у контакт са потенцијалним изворима отвореног пламена,
реакција би била тренутна и бурна и тешко заустављива у нормалним оквирима а да се исти
може ставити под контролу, последице би биле катастрофалне по људске животе и материјална
добра. Због свега наведеног, одговорно људство за процес производње прехрамбених производа
мора да спроведе и одржава све елементе из правилника о противпожарној заштити.
3.4.8. Епидемиолошке и санитарне опасности
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности које могу да се јаве на територији
општине Сокобања и да угрожавају исхрану становништва и домаћих животиња су у директној

вези и то на врло очигледан начин. То се огледа искључиво преко депонија на којима се одлаже
отпад (кости, изнутрице, крв и длака).
Непоштовање хигијенско-епидемиолошких мера од стране запослених у процесу производње
може да буде фатално. Постоји низ ситуација у којима човекова неодговорност и првенствено
нехигијена и неодржавање минималних санитарних услова може довести до великих опасности
по људски живот због настанка низа заразних болести и епидемија широких размера.
С обзиром да произведену храну конзумира велики број људи, развој заразних болести се шири
по експоненцијалној кривој и чини се иделном за даљи развој и стварање могуће пандемије.
Велики је број болести које могу да у таквим ситуацијама нападну људе јер је широк дијапазон
могућности да се у нехигијенским условима створи више различитих болести. Списак болести
као што су колера, трбушни тифус, паратифус, полиомиелитис, вирусни хепатитис, бациларна и
амебна дизентерија, али и узрочници акутних гастроентеритиса су део лепезе могућих штетних
утицаја.
Загађење околног земљишта, разношењем отпада и посредно (пси луталице и дивље животиње),
путем загађене воде, те таложењем честица аеросола тешких метала, што је последица
неконтролисаног спаљивања отпада на депонији, може да прозрокује загађење земљишта на
којем се узгајају ратарске и повртарске културе.
3.4.9 Епидемије
Узрочници болести изазваних неисправном храном су бактерије, вируси и паразити, који се могу
унети путем хране, прљавим рукама и на други начин.
Снабдевање становника са територије општине Сокобања прехрамбеним производима већим
делом се обавља допремом производа са стране (из других општина), а мањим делом и са
подручја општине. Приликом допремања производа може доћи до преноса бактерија и вируса са
већ зараженог подручја и на тај начин изазвати појава болести код већег броја становника и
гостију конзумирањем хране и настанак епидемије. Једна од најпознатијих опасних бактерија
која се често јавља а узрочник је настанка оболења људи и животиња је салмонела која се често
налази на земљи, биљкама, месу, млеку, јајима, месним прерађевинама, млечним производима и
др.
3.4.10 Епизоотије
Становништво општине Сокобања поред осталих занимања бави се и сточарством. Узгојем
домаћих животиња на пашњацима и у затвореним просторима може доћи до заразе и код
животиња бити изазвана обољења као што су плави језик, трихинела и др. Оваква обољења могу
изазвати и угинућа код животиња, а понекад ова обољења преко заражених животиња могу да се
пренесу и на човека.
Болест тихинелу најчеће преносе пацови, пас, мачка, дивља свиња, вук, лисица и јазавац.
3.4.11 Биљне болести
Угроженост становништва општине Сокобања употребом биљних производа у исхрани може се

јавити уколико су биљни производи произведени на угроженом земљишту, наводњавани
бактеријски неисправном водом, третирани пестицидима и пласирани на тржишту пре истека
каренце пестицида.
3.5 Здравствена заштита
Услед ванредне ситуације долази до поремећаја услова живота и погоршања хигијенских услова,
што у већој или мањој мери доводи до угрожавања здравственог стања становништва и
проузрокује разне здравствене проблеме.
Здравствене службе, као субјекат спровођења мере збрињавања, имају задатак да пружају хитну
медицинску помоћ, као и да предузимају и одговарајуће мере за заштиту и очување здравља
угроженог становништва.
У циљу очувања здравља угроженог становништва задатак здравствене службе су, између
осталог, хигијенске мере, као и здравствене мере.
У хигијенске мере спадају следеће активности: контрола воде, контрола снабдевања животним
намирницама и контрола спремања хране, као и стање исхране у целини, контрола хигијенског
стања и хигијенске мере код становништва, здравствено-просветни рад и обавештавање
становништва о предузетим мерама, надзор над отпадним материјалом и сахрањивање лешева
људи и животиња, постављање захтева у спровођењу мера дезинсекције, дезинфекције,
деконтаминације и др.
Упоредо са изградњом и спровођењем хигијенских мера у привременим смештајним објектима,
треба предузети и одговарајуће хигијенске мере у насељама која су оштећена или разорена услед
катастрофе.
Поред хигијенских, спроводе се и здравствене мере за очување здравља, нарочито за спречавање
заразних болести (дезинфекција, дезинсекција, вакцинација, подизање имуног система) као и
здравствени надзор и заштита здравља становника који су остали на угроженом подручју.
Збрињавање становника општине Сокобања и гостију у току године врше следеће здравствене
установе :
- Специјална болница за плућне и очне болести „Озрен“ на Озрену удаљена je од Сокобање 5км,
налази се у насељу Озрен, има капацитет од 187 лежајева и опремљена је рентген салом,
лабораторијом и кухињом за припрему хране. Болница поседује стручно и обучено особље. У
саставу болнице налази се очно оделење које се налази на месту званом „Калиновица“, са 24
лежаја.
- Специјална болница Сокобања – „Нови Сокоград“ налази се у ул. Војводе Мишића број 48 и
има капацитет од 255 постеља. Болница у свом саставу има и три мања објекта: Вила „Бота“,
која се налази у ул. Војводе Мишића и има капацитет од 56 лежајева (у оквиру овог објекта
налази се и Вила „Мала Бота“ која има капацитет 28 лежајева), Вила „Далмација“ која се налази
у ул. Војводе Мишића број 11 и има капацитет од 52 лежаја, и стари „Сокоград“ који се налази
у ул. Светог Саве број 14 у самом центру Сокобање и има капацитет од 132 лежаја. Болница је
опремљена коронарном јединицом, рентген салом, лабораторијом, салом за физикалну терапију,
купатилима, инхалаторијумом за неспецифична плућна оболења и кухињом. Болница поседује

стручно и обучено особље.. За опслуживање пацијената болница поседује два специјална возила.
- Специјална болница „Бањица“ налази се у ул. Милутина Пејовића бб и у свом саставу има
амбуланту, купатила и салу за физикалну терапију. Болнички део објекта има капацитет 30
лежајева. Ова болница бави се и пружањем туристичких услуга.
- Дом Здравља налази се у близини центра града у ул. Митрополита Михаила и у свом саставу
има хитну службу, очно одељење, одељење опште медицине, зубно одељење, лабораторију и
рентген салу, као и две апотеке. У свом саставу Дом Здравља има и три одељења (Мужинац,
Јошаница и Врело). Дом Здравља не поседује смештајне капацитете за обављање своје
делатности.
Табела здравствених установа са капацитетима
Ред. Здравствена установа
бр.
адреса

Екипе
Број
Број
Врсте
Број
опште
здравствених болничких
специјалистичких санитетских Лабараторије
медицинске
радника
кревета
служби
возила
помоћи

1

Специјална болница за
плућне и очне болести
Озрен
на Озрену

91

385

2

Специјална болница
„Нови Сокоград“
ул. Војводе Мишића
48

131

3

Специјална болница
„Бањица“
ул. Милутина
Пејовића бб

4

Дом Здравља
ул. Митрополита
Михаила

96

1

2

1

1

523

6

1

1

30

1

6

1

4

Табела одељења Дома Здравља
Ред
бр.

Одељење Дома Здравља

Број
просторија

Број
запослених

2

МЗ Јошаница

1

2

3

МЗ Врело

1

1

1

МЗ Мужинац

1

1

6

ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.5.1 Поплаве
Објекти здравствене заштите на територији општине Сокобања не налазе се у реону могућег
дејства појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде и не очекују штетне последице
на истим. Такође, при дејству поплава, ни подземне воде немају никакав утицај на објекте
здравствене заштите.
3.5.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС скале објекти здравствене заштите претрпели би мања
оштећења. Прекид пружања здравствених услуга у објектима за здравствену заштиту у
насељима на територији општине Сокобања једино може бити узрокован рушењем свих горе
наведених објеката у случају разорног потреса. У свакој другој ситуацији потреси који нису
разорног дејства не могу наштетити свим објектима здравствене заштите у толиком обиму да се
у њима не би могло вршити пружање здравствених услуга. Здравствена заштита само може бити
успорена и отежана, али се неће онемогућити пружање здравствених услуга становништву на
територији општине Сокобања. У таквим случајевима (када су порушени објекти здравствене
заштите) прелази се на пољске услове рада, у шаторским насељима.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти здравствене заштите на територији општине Сокобања не налазе се у реону могућег
дејства појава клизишта, одрона и ерозија, те се од истих и не очекују штетне последице.
3.5.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су суша, град, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајније деловати на објекте здравствене заштите, односно, ове
елементарне непогоде не могу ометати пружање здравствених услуга на терену.
Олујни ветрови
Ветрови на подручју општине Сокобања спадају у ред слабих ветрова, представљају минималну
опасност и не ометају здравствену заштиту на наведеној територији.
Снежне падавине
Снежне падавине на подручју општине Сокобања не ометају здравствену заштиту.

3.5.4 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
Изазивање опасности
Почетни узрок техничко-технолошких удеса је човек, а потом се везује техничо-технолошки
фактор, односно, неисправност уређаја у објектима здравствене заштите. Постоји низ
неконтролисаних ситуација у којима човекова непажња и неодговорност може довести до
великих угрожавања и људских живота и материјалних добара. У објектима здравствене заштите
могуће је само неколико сценарија везаних за неконтролисано дешавање које доводи у опасност
медицинско особље и пацијенте, а које је опет последица људске грешке.
У оквиру здравствених установа у Сокобањи постоје котларнице на нафту и мазут са
резервоарима као саставним деловима система грејања, које својим радом омогућавају грејање
објеката. Свака неопрезност и неодговорност у раду котларнице и неодржавање резервоара може
довести до фаталних последица. За то је такође пресудно одговоран људски фактор, који даље
изазива техничко-технолошки удес.
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на елементе здравствене заштите, онда се првенствено
мисли на МЕС (минско-експлозивна средства) као средства за употребу. Могућности деловања
хемијским, биолошким и радиолошким средствима тероризма су јако минималне, јер сама
поставка и смисао заштите људства јесте у здравственом обезбеђењу, те је и тероризам на тај
начин суспендован.
3.5.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и експлозија на објектима за здравствену
заштиту, исти су могући искључиво због људског фактора, односно у случају грешке,
неопрезности или пак неодговорности здравственог особља. Елементарне непогоде не могу
директно изазвати пожар или експлозију на објектима здравствене заштите.
У објектима здравствене заштите у здравствене сврхе користе се запаљиве материје, као што су
медицински бензин, медицински алкохол, ацетон и слични препарати. Све наведене материје се
чувају под будним оком медицинског особља и управо због тога се и не могу дешавати
нежељени инциденти, односно, као што је већ наведено, свака непажња и неодговорност
повећава степен угрожености од настанка пожара и експлозија.
До експлозије у наведеним здравственим установама могло би доћи непажњом особља у
котларници, као и у делу снабдевања из резервоара (због старости котларница и неодржавања
истих).
3.5.8 Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасноисти
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности код здравствене заштите не постоје
(наравно, не узимајући у обзир пацијенте).

3.6 Материјална и културна добра и животна средина
Општина Сокобања на свом простору располаже већим бројем
културних добара.
У самом центру Сокобање налази се купатило „Парк – Амам“ у
коме је када кнеза Милоша Обреновића која је музејске
вредности и под заштитом државе. Подигли су га Турци на
римским темељима. Три пута је обнављано. Први пут га је
обновио кнез Милош, други пут је обновљено после Другог
светског рата, а трећи пут почетком двехиљадитих година.
Преко пута овог купатила налази се „Милошев Конак“, изграђен за
потребе администрације кнежевине Србије, а данас претворен у
више пословних просторија у којима се пружају разне услуге
(угоститељство, туризам и трговина).
Посебна културна вредност је црква Светог Преображења
Господњег у Сокобањи. Како наводе „Споменици Тимочке
Епархије од 1834. до 1934. године“, пре ослобађања од Турака
црква је имала богомољу, јер је имала свештеника. Године 1835.
подигнута је црква у Бањи од тврдог материјала, узетог из
Сврљига са рушевина „Сврљишког града“. Двадесет година
касније црква је услед трошности напукла и срушена. Данашњи
храм је подигнут и освећен 1892. године од Митрополита Србије
Михаила (рођеног у Сокобањи 1826. године). Стил цркве је српско
-византијски. Звонара је одвојена од цркве и саграђена је 1936.
године. У црквеној порти налази се и биста Митрополита Михаила.
Поред наведене цркве на територији општине остали верски објекати су:
Ресник
Врбовац
Врмџа
Јошаница

-

Левовик

-

Николинац
Рујевица
Трговиште

-

Читлук
Шарбановац -

Манастир Јерменчић са црквом Св. Архангела, црква посвећена Св. Петки
рушевине старог манастира према Леновцу
Црква Св. Тројице у селу, зграда старе основне школе
црква Св. Јована, црква Св. Димитрија, црквиште посвећено Усековању главе
Јованове на месту „Соколац“
црква Св. Богородице, остаци једнобродне цркве на омањем узвишењу у
близини „Моминог камена“
камени крст на месту званом „Капела“ у селу на мањем узвишењу – запис 1818
црквиште посвећено Св. Тројици на месту „Градиште“
црква посвећена Св.Николи у близини сеоског гробља, споменик изгинулим
ратницима у селу, спомен плоча
црква Св. Илије
црквиште посвећено светом Симеону, бронзани налаз раног халштатског
периода у дворишту Ђокић Николе

Добра која уживају претходну заштиту
Сокобања

- Државно лечилиште и Очно оделење у оквиру природног добра „Озренске
ливаде“ на Озрену
Ресник
- Манастир Јерменчић са црквом Св. Архангела, црква посвећена Св. Петки
Врбовац
- рушевине старог манастира према Леновцу
Врмџа
- Црква Св. Тројице у селу, зграда старе основне школе
Јошаница
- црква Св. Јована, црква Св. Димитрија, црквиште посвећено Усековању главе
Јованове на месту „Соколац“
Левовик
- црква Св. Богородице, остаци једнобродне цркве на омањем узвишењу у
близини „Моминог камена“
Николинац
- камени крст на месту званом „Капела“ у селу на мањем узвишењу – запис 1818
Рујевица
- црквиште посвећено Св. Тројици на месту „Градиште“
Трговиште
- црква посвећена Св.Николи у близини сеоског гробља, споменик изгинулим
ратницима у селу, спомен плоча
Читлук
- црква Св. Илије
Шарбановац - црквиште посвећено светом Симеону, бронзани налаз раног халштатског
периода у дворишту Ђокић Николе
Археолошки локалитети
Сокобања
Богдинац
Врбовац
Врмџа
Милушинац

-

остаци Хајдук Вељкових шанчева (на Превалцу и Подини)
остаци старих зидина на месту званом „Црквиште“
Црквиште посвећено Св. Илији на месту „Сопот“
остаци римског кастела на месту средњевековног утврђења, археолошки
локалитет „Коштица“, археолошки локалитет „Међукамење“, археолошки
локалитет зван „Тапови“, изван села према Ртњу
- археолошки локалитет „ Градиште“, црквиште посвећено Св. Роману и Св.
Петки Трновој

Ресник

- археолошки локалитет „Требич“, Црквиште Св. Вартоломе недалеко од
Милошеве чесме
Рујевица
- Црквиште Св. Архангела Гаврила на месту „Арница“ или „Јерски пут“
Трговиште
- археолошки локалитет у близини села
Трубаревац - Црквиште посвећено светом Пантелеју
Церовица
- Црвиште свете Богородице на месту званом „Момин камен“
Читлук
- остаци зидова античког утврђења на локалитету „Чука“ или „Шиљати камен“,
збирка археолошког налаза новца, прстења, стрелица и врхова копаља при
основној школи
Шарбановац - археолошки локалитет код топлог извора са налазима римских стрелица оруђа
и новца
Објекти за одржавање културних манифестација
Сокобања:
- Амфитеатар испред Завичајног музеја
- Амфитеатар испред купатила „Амам“

- Летња позорница „Врело“
- Биоскоп „Моравица“
- Простор између „Милошевог конака“ и купатила „Амам“ на самом шеталишту
Ресник:
- Летња позорница „Врело“
ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.6.1 Поплаве
Сва материјална и културна добра на територији општине Сокобања (цркве, библикотека,
Организација за туризам и културу и сви репрезентативни објекти у културолошком и верском
смислу) не налазе се у реону могућег дејстава поплава те се у случају ове елементарне непогоде
и не очекују штетне последице на истим, изузев легата Милуна Митровића који се налази на
око пет метара од Врелског потока, те с тога може доћи до плављења услед неодржавања,
односно до запушења и изливања истог.
При дејству поплава, подземне воде немају никакав утицај на наведене објекте.
3.6.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МС, све цркве би биле на удару и највероватније би
претрпеле већа општећења, с обзиром на старост наведених објеката. Организација за туризам и
културу (стари део) и библиотека претрпеле би већу штету попут цркава, јер се ради о старим
објектима.
У случају потреса који нису разорног дејства, исти не би могли наштетити објектима културе у
обиму толиком да ови објекти не би могли на врше своју основну функцију.
У случају земљотреса разорне јачине (када би били порушени објекти културолошке намене) и
када би се прешло на пољске услове рада у шаторским насељима, извесно би на неко време
престале културне активности.
Клизишта, одрони и ерозије
Сва материјална и културна добра (цркве, библиотека, Организација за туризам и културу као и
сви репрезентативни објекти у куртурулошком и верском смислу) на територији општине
Сокобања не налазе се у реону могућег дејства појава клизишта, одрона и ерозија те се од истих
не очекују штетне последице.

3.6.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања, елементарне непогоде као што су суша, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајније деловати на објекте верске и културне намене, то јест на
материјална и културна добра. Ове елементарне непогоде не могу ометати коришћење културних
и верских добара на терену. Што се тиче града као елементарне непогоде, исти може начинити
штету на крововима верских и културолошких објекта. Таква врста штете не би била већег
обима и настала штета релативно лако би била отклоњена.
Олујни ветрови
Јачина ветра на подручју општине Сокобања спада у ред слабих и преставља минималну
опасност и немогу зналајније деловати на објекте верские и културне намене, то јест на
материјална и култуирна добра на наведеној територији.
Снежне падавине
Снежне падавине на подручју општине Сокобања не могу значајније деловати на објекте верске
и културне намене, односно на материјална и културна добра. Ова елементарна непогода не
може ометати пружање културних и верских услуга на терену.
3.6.4 Техничко-технолошки узроци
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на материјална и културна добра, првенствено се мисли
на МЕС (минско-експлозивна средства). Могућности деловања хемијским и радиолошким
средствима тероризма такође постоје, јер поставка и смисао таквих објеката јесте велика
фреквенција људи, па су ови објекти самим тим идеална мета за терористичке нападе.
Зато се употреба МЕС у објектима такве врсте чини идеалном из више разлога: велики је број
људи (а нарочито у туристичкој сезони) на верским обредима и свечаностима и културним
манифестацијама, лака уклопљивост непознатих лица у већем броју људи и инфилтрирање до
циља и постављање неке експлозивне направе. Сва места у таквим објектима, као и на
отвореном су на удару и сва су критична. У свим таквим ситуацијама, неминовн је губитак
људских живота и причињавање материјалне штете. Хемијска и биолошка средства су такође
применљива када се одржавају верске свечаности и културне манифестациије. Штете су увек
немерљиве због људских живота.
3.6.5 Пожар и експлозије
Пожари и експлозије представљају потенцијално велику опасност и могу значајно утицати на
објекте верске и културне намене, односно, на материјална и културна добра. Пожари и
експлозије су могуће у већини случајева због људског фактора, односно у случају грешке,
неопрезности или неодговорности целокупног људства које се стално налази у наведеним
објектима. Елементарне непогоде не могу директно изазвати пожар и експлозију на наведеним

објектима, већ посредно само на неким од објеката. До пожара у наведеним објектима може
доћи услед неодржавања електроинсталација. Због старости и очувања аутентичности верских и
делом културних објеката овакав сценарио је врло ризичан. У оваквим објектима се чува лако
запаљив материјал (папир, платно, дрво) који брзо и лако плане и гори и тиме се пожар шири
већом брзином, што утиче на ефикасност и брзину гашења пожара.
3.6.8 Епидемиолошки и санитани узроци настанка опасности
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности по материјална и културна добра
општине Сокобања (цркве, библиотеке, Организација за туризам и културу, хотели, као и сви
репрезентативни објекти у културолошком и верском смислу) постоје, и ефекти таквог деловања
су врло велики, првенствено на људе и животиње. Постоји низ ситуација у којим човекова
неодговорност, а првенствено нехигијена и неодржавање минималних санитарних услова може
довести до значајног угрожавања људских живота због настанка низа заразних болести и
епидемије широких размера.
С обзиром да је у објектима такве врсте присутан велики број људи (на разним верским
свечаностима и културним манифестацијама), шире се заразне болести и настају иделне
околности за даљи развој и стварање могуће пандемије. Велики је број болести које могу у
таквим ситуацијама да нападну људе, јер је широк дијапазон могућности да се у нехигијенским
условима створи више различитих болести. Узроци су у највећем броју случаја у постојању
неисправне воде, хране, долазак у непосредни додир са нехигијенским средствима и
материјалима и слично. Болести као што су колера, трбушни тифус, паратифус, полиомиелитис,
вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија, али и узрочници акутних гастроентеритиса
су део лепезе болести које могу нашкодити целокупном становништву на територији општине.
3.7 Заштићена природна добра
Подручје општине Сокобања располаже великим природним површинама, али не постоје
национални паркови и резервати животињског света.
Природна добра која су већ заштићена проглашењем и уписом у Регистар су:
Клисура реке „Моравице“ (око 180ха) је природно
добро од великог значаја II категорије; „Лептерија –
Сокоград“ је предео изузетних одлика и изванредне
пејзажне
разноликости
са
атрактивним
геоморфолошким облицима и појавама и богатом
разноврсном флором и фауном и средњевековним
утврђењем Сокоград, које је културно добро од
великог значаја.

Споменик природе – Водопади
Велика и Мала Рипаљка на реци

Градашници у Сокобањи (Проглашено решењем Завода за заштиту
природних реткости НР Србије 1949 године).

и научно проучавање

Део природног подручја планине Озрен - „Озренске ливаде“ (828 ха)
је предео нарочите природне лепоте. Проглашен је 1973. године
Решењем о стављању под заштиту државе и предлогом Уредбе о
заштити Предела изузетних одлика, упућеним општини Сокобања на
даљи поступак 2007. године.
У поступку заштите је као Специјални резерват природе предео
планине Ртањ
Заштићена су следећа природна добра:
- Врмџанско језеро
- Долине Врмџанске и Јошаничке реке
- Сесалачка пећина
- Јама Звечани пропаст – Ртањ
- Јама у месту званом „Јалов Дол“ Ртањ
- Врх Шиљак са падином - Ртањ
- Прозорац Богова врата – долина Урдешке реке
ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.7.1

Поплаве

У случају могућих поплава на територији општине Сокобања, наведена заштићена природна
добра не би била угрожена јер су ван домета дејстава истих.
3.7.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотреси
У случају потреса од 6 до 7 степени МС наведеним заштићеним подручјима (природна добра) не
прети никаква опасност.
Клизишта, одрони и ерозије
Природни узроци настанка опасности, као што су клизишта, одрони и ерозије на територији
општине Сокобања код заштићених природних добара изазвали би следећа оштећења на
заштићеним природним добрима:
Радом клизишта дошло би до запречавања речног корита и стварања брана, као и плављења
терена у том подручју.
Угрожени терени на којима је могуће појављивање клизишта и изазивање пуцања брана
(насталих клизањем терена), што би довело до повећања водостаја реке и плављења земљишта и
објеката низводно.

3.7.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
Елементарне непогоде као што су снежна мећава, наноси и поледица не могу значајно деловати
и угрозити заштићена подручја на територији општине Сокобања. Деловањем ових појава ни
једно од наведених природних добара не би претрпело никакву штету.
Услед суша, речна корита и стајаће воде (језера) претрпеле би велику штету у погледу биљног и
животињског света, јер се у протеклом периоду ниво водостаја смањио до границе еколошког
минимума. Због смањења водостаја долази до смањења кисеоника у води, и услед тога до
изумирања животињског и биљног света, што може да прерасте у еколошку катастрофу.
3.7.4 Техничко технолошки узроци настанка опасности
Терористички напад
Кадa се разматрају терористички напади и њихова могућност деловања на заштићења природна
добра, вероватно je да се неће десити било какав вид терористичких акција. Биолошки и
хемиjски терористички напади престављају већу опасност по заштићена природна добра.
Сигурно је да би директан хемијски и биолошки напад на заштићена подручја и природна добра
имао велики утицај не само на људство, већ и на биљни и животињски свет.
3.7.5 Пожар и експлозије
Када је у питању аспект могућих опасности од пожара и експлозија, заштићена природна добра
могу бити угрожена у летњем периоду, када на територији општине Сокобања борави велики
број туриста који посећују оба подручја. Пожар на наведеним теренима може бити изазван
несавесним и неодговорним понашањем излетника који ложе ватру на недозвољеним местима,
при чему остављају неугашену ватру и жар (људски фактор). Приликом настанка пожара дошло
би до угрожавања флоре и фауне на угроженим подручјима и ширења пожара на осталим
незаштићеним деловима шума у околини.
На овим подручјима не би требало да се десе експлозије јер не постоје објекти са експлозивним
средствима као ни заостала МЕС.
3.7.10 Епизоотије
Какo се ради о подручјима ливада, пашњака и подручјима са ниским растињем, иста се налазе
на падинама планиских венаца, па је могуће да дође до појаве заразних болести код дивљих и
домаћих животиња (коза, оваца и крава).
Заразне болести које се јављају код наведених група преносе се преко дивљих животиња
(беснило), а код домаћих животиња може се јавити „плави језик“ (код оваца), који се преноси
вирусним путем преко испаше стоке.

3.8. Телекомуникације
На територији општине постоји једна главна телефонска централа која је повезана оптичким
каблом из правца Алексинца и Бољевца, а затим су повезана и остала насеља телефонском
мрежом преко својих централа. Подземним оптичким каблом урађена је претплатничка мрежа на
територији насеља Сокобања, а у сеоским месним заједницама ваздушним водовима.
На простору општине налази се осам антенских стубова мобилне телефоније (Теленор, МТС и
ВИП). Доступност интернета побољшана је путем АДСЛ технологије, као и путем приватне
интернет бежичне мреже и кабловско дистрибутивним системом у насељу Сокобања који је
додељен на коришћење ПТТ Србија.
Што се тиче РТВ предајника на територији општине Сокобања постоје два предајника РТС-а и
један предајник РТВ „Соко“ који се налазе на територији месне заједнице Рујевица и изнад
специјалне болнице на Озрену. Такође постоји и један појачивач сигнала у селу Сесалац.
3.8.1. Поплаве
Сви објекти телекомуникација на територији општине Сокобања налазе се ван реона могућег
дејства појава поплава, те се у случају ове елементарне непогоде не очекују штетне последице на
истим. Такође, при дејству поплава, ни подземне воде немају никакав утицај на
телекомуникационе системе.
3.8.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС скале, сви објекти телекомуникационих услуга
претрпели би мања оштећења. Прекид пружања телекомуникационих услуга у објектима за
здравствену заштиту у насељима на територији општине Сокобања једино може бити узрокован
рушењем свих горе наведених објеката у случају разорног потреса. У свакој другој ситуацији,
потреси који нису разорног дејства не могу наштетити објектима телекомуникационих услуга у
обиму који би онемогућио њихово функционисање. Телекомуникационо функционисање може
бити успорено и отежано, али се неће онемогућити пружање услуга становништву на територији
општине Сокобања.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти телекомуникационих услуга на територији општине Сокобања не налазе се у реону
могућих дејстава појава клизишта, одрона и ерозија, те се од истих и не очекују штетне
последице.
3.8.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су суша, град, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајније деловати на објекте телекомуникација, односно, ове
елементарне непогоде не могу ометати пружање телекомуникационих услуга на терену.

Због надморске висине и постављања антенских стубова на вишим котама може доћи до
залеђивања – таложења великог слоја леда, пуцања стубова и оштећења примопредајника услед
тежине.
3.8.4 Техничко-технолошки удеси
Први узрок (као и код пожара), начелно је могућ због неажурног или неадекватног одржавања
телекомуникационих централа од стране задуженог стручног и оспособљеног кадра (што је
мање вероватно) Други узрок могу бити физичка оштећења електроинсталација, које се налазе у
уређајима, и промена оптерећења, због које би могло доћи до искрења и хаварија, односно, у
много горем сценарију и до могућег запаљења неких од наведених састава уређаја, а тиме и до
много већих и тежих последица.
У оба случаја долази до потенцијалне опасности од техничко-технолошког удеса, односно
хаварије.
На исти начин и промена својстава или физичко оштећење електроинсталација које се налазе у
трафостаници доводи до промене оптерећења и прегревања водова, и услед тога може доћи до
хаварије целог постројења, односно техничко-технолошког удеса.
Што се тиче потенцијалне опасности од експлозије у телекомуникационим уређајима, а без
утицаја људског фактора, она може бити изазвана једино ако се након насталог техничкотехнолошког удеса, односно хаварије, проузрокује и јави као изнуђена опасност пожар (и то
првенствено због мешања уља у централама, његовог притиска у контејнеру и пораста
температуре унутар истог), тако да је могућност експлозије сведена на минимум.
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на елементе телекомуникационе мреже, облици
терористичких активности са аспекта примене средстава могу бити искључиво експлозивни и
радиолошки (хемијска и биолошка средства не могу нашкодити елементима дистрибуције
електричне енергије, односно, не могу нашкодити постројењима телекомуникационе мреже).
Оваквим видом терористичког напада долази до престанка рада система веза у општини
Сокобања, а и шире.
Зато се употреба МЕС у објектима такве врсте чини идеалном из више разлога: велики је број
запослених присутан у објектима са телекомуникационим уређајима; сва места у таквим
објектима су на удару и сва су критична; у објекту главне телефонске централе у Сокобањи
терористички напад МЕС био би изведен уз појачање ефекта експлозије на тај начин што се
експлозивна направа поставља у објекту са телекомуникативним уређајима. У свим таквим
ситуацијама, неминован је губитак људских живота и причињавање велике материјалне штете.
Угрожавање материјалних и културних добара је по правилу уперено против неког материјалног
добра, али за крајњу последицу има угрожавање људи и њихових живота. У случају овог
терористичког дејства живот становништва био би отежан, с обзиром да би домаћинствима са
прекидом телекомуникација била сигурно ускраћена правовремена информација и могућност
доношења правилних одлука.

3.8.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и експлозија на објектима
телекомуникационих услуга, исти су могући искључиво због људског фактора, односно у
случају грешке, неопрезности или неодговорности особља. Елементарне непогоде не могу
директно изазвати пожар или експлозију на објектима телекомуникационих услуга.
3.9. Саобраћај
Територија општине Сокобања повезана је мрежом путева који спадају у регионалне и
општинске путеве и улице у насељу. У регионалне путеве спадају: државни пут IIа реда бр. 217,
који из правца Алексинца преко Сокобање иде у правцу Књажевца, са дужином од 33,63км на
територији општине Сокобања, на коме је изграђено 6 мостова од којих је један код рудника
„Соко“ ван употребе али је поред њега обезбеђен прелаз; државни пут IIа реда бр. 218 који
креће из правца Бољевца преко села Језера и завршава се у селу Горња Топоница, са дужином од
29,82км на територији општине Сокобања, који има 2 изграђена моста; државни пут IIб реда бр.
420 од државног пута IIа реда бр. 217 преко села Бања Јошаница до села Криви Вир, општина
Бољевац, са дужином од 9,15км на територији општине Сокобања, који има изграђена 3 моста.
Државни путеви IIа и IIб реда до завршетака села Језера и села Бања Јошаница су
неасфалтирани.
Општина Сокобања изградила је мрежу општинских путева ОП у дужини од 89,22 км и донела
Одлуку о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Сокобања:
Од државног пута IIа реда број 217 (ДП IIа реда бр. 217):
општински пут број 1 (ОП 1) преко села Трубаревца, Врбовца и Рујевице до ДП IIб реда број 420
у дужини од 9,74 км
општински пут број 2 (ОП 2) преко села Трговишта, Мужинца и Шарбановца до улице
Ртањске у Сокобањи у дужини од 18,42 км
општински пут број 3 ( ОП 3 ) од општинског пута ОП 2 у Трговишту преко села Врмџа до дома
у засеоку Влашка мала у дужини од 4.90 км
општински пут број 4 (ОП 4) до центра села Бели Поток у дужини од 2,66 км
општински пут број 5 ( ОП 5) преко села Сесалац до границе са општином Бољевац у дужини од
11,56 км.
општински пут број 6 (ОП6) од ОП 5 до центра села Богдинац у дужини 1.00 км
општински пут број 7 (ОП 7) од ОП 5 до центра села Милушинац у дужини 2,13 км
општински пут број 8 (ОП 8) преко села Читлук до границе општина Сокобања и Књажевац у

дужини од 6 км
општински пут број 9 (ОП 9) преко села Врело до ДП IIа реда број 217 код РМУ „Соко“ у
дужини од 2 км
општински пут број 10 (ОП10) преко села Дуго Поље до ДП IIа реда (код „големе
воденице“) у дужини од 4.20 км
општински пут број 14 (ОП 14) до села Ресника у дужини од 2,4 км
општински пут број 15 (ОП 15 ) преко села Ресника до границе општина Сокобања и Алексинац
у дужини од 7,75 км
општински пут (ОП 16) до села Поружница у дужини од 2,78 км.
Од држаног пута IIа реда број 218 ( ДП IIа реда бр. 218):
општински пут број 11 (ОП 11) преко насеља Озрен до насеља Очно
општински пут број 12 (ОП12) преко села Ново Село до села Раденковац у дужини од 6,31км
општински пут број 13 (ОП 13) од завршетка улице Доситејеве у Сокобањи преко села
Ресник до села Поружница (ОП 16) у дужини од 4,64 км.
Јавни путеви у насељеним местима (ЈП):
ЈП број 1 од ОП 1 до центра села Трубаревац у дужини од 0,74 км
ЈП број 2 од ОП3 до МЗ Врмџа у дужини од 0,72 км
ЈП број 3 од ОП4 до центра села Бели Поток у дужини од 0,42 км
ЈП број 4 од ДП IIа реда број 217 кроз село Блендија у дужини од 1 км
ЈП број 5 од ОП 10 до школе у Дугом Пољу у дужини од 0,30 км
ЈП број 6 од улице Сокоградске у Сокобањи до излетишта Лептерија у дужини до 1,27км.
ПРИРОДНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
3.9.1 Поплаве
Саобраћајнице на територији општине Сокобања не
налазе се у реону могућих дејстава појава поплава изузев
дела општинских путева (ОП 10 и ОП 4). На наведеним
путним правцима најугроженија места су мостови који
спајају обале реке Моравице, која у том делу нема
регулисано
корито.
У
претходним
годинама
најугроженији мост је био код Дугог Поља (ОП 10).
Узрок изливања реке из корита је неодржавање речног корита наношењем сувих грана, трулих
стабала и другог отпадног материјала у близини моста. На наведеном мосту на ОП 10 извршена
је санација у 2014. години, јер је исти од поплава био оштећен.

3.9.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС све саобраћајнице и путна мрежа претрпеле би мања
оштећења, али би били у функцији. Прекид неких саобраћајница и путних праваца могућ је у
случају разорног земљотреса, урушавањем пута на неким деловима и отварањем рупа- пукотина
које спречавају одвијање саобраћаја. У случају разорног земљотреса до прекида саобраћаја
могло би доћи и услед рушења мостова, као и дела спајања моста са асфалтним коловозом.
Клизишта, одрони и ерозије
И поред конфигурације терена на територији општине
Сокобања саобраћајнице и путна мрежа не налазе се у реону
могућег дејства клизишта, одрона и ерозије, осим ДП IIа
реда број 217 који је угрожен одроном у атару села
Трубаревац (Вијадукт) поред Бованског језера.
3.9.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежне мећаве, наноси и поледица
На територији општине Сокобања елементарне непогоде као што су суша и град не могу
значајно да утичу на саобраћајнице и путну мрежу.
Што се тиче снежних мећава, наноса и поледице, услед надморске висине, постоји велика
вероватноћа настанка проблема у путничком саобраћају. Првенствено се због поледице и наноса
може повећати број саобраћајних несрећа и тиме се дирекно угрозити људски животи и
материјална добра.
Снежне падавине
Снежне падавине на подручју општине Сокобања могу направити значајне проблеме свакој
врсти саобраћаја.
Путнички саобраћај се у тим условима одвија отежано, при чему долази до повећаног ризика по
безбедност саобраћаја, а може доћи и до прекида одвијања истог. Мора се повести рачуна и о
безбедности возила за превоз опасних материја, а због неопрезности лица која управљају таквим
возилима може доћи до саобраћајног удеса, изливања
опасних материја, пожара и експлозије а самим тим и до
угрожавања свих учесника у саобраћају и уништавања
материјалних добара.
Услед конфигурације терена (брдско-планински) и због
обилних снежних падавина на територији општине Сокобања
може доћи до прекида саобраћајне комуникације на делу ДП
IIа реда број 218 Сокобања – Језеро. Услед прекида

саобраћаја дошло би до престанка снабдевања становништва лековима, храном и осталим
животним потрепштинама. Такође би дошло и до погоршања здравственог стања животиња, због
чега би могло доћи и до угинућа истих.
У последњих неколико година добром организацијом одржавања путне мреже спречени су дужи
застоји у саобраћају, може доћи до краткотрајних прекида у трајању од два до три сата.

3.9.4 Техничко-технолошки удес
Узрок техничко-технолошког удеса на саобраћајницама и путној мрежи може бити потенцијална
неисправност на моторним возилима, која може да проузрокује саобраћајну несрећу или
превртања возила за превоз опасних материја, при чему може доћи до угрожавања осталих
учесника у саобраћају и њихових добара. Сагледавајући потенцијалне опасности, људски фактор
је главни узрок могућег удеса, због неисправности и неодржавања моторних возила. Свака
неопрезност и неодговорност учесника у саобраћају може довести до фаталних последица.
Терористички напад
Могуће је извести терористички напад минско-експлозивним средствима (МЕС) на саобраћајну
инфраструктуру у делу путне мреже која је повезана мостовима, као и у делу пута где су могући
одрони, и на тај начин извршити запречавање путне саобраћајне мреже, и онемогућити
саобраћај.
3.9.5 Пожари и експлозије
Ризици могућих дејстава пожара и експлозија на саобраћајнице и путну мрежу на подручју
општине Сокобања постоје искључиво услед деловања људског фактора, односно у случају
грешке, неопрезности или неодговорности лица која учествују у саобраћају. На саобраћајницама
и путној мрежи пожари и експлозије се могу десити само на два начина. Први начин је да у некој
могућој саобраћајној несрећи дође до истакања запаљивих материја (нафтни деривати) чиме се
индиректно стварају услови за пожар и могућу експлозију. Таква врста пожара и експлозија
директно зависи од количине запаљивих материја у моторним возилима, а тиме директно
одређује и јачину, интензитет трајања пожара и могуће експлозије. Други начин, много опаснији
са аспекта угрожавања људских живота и материјалних добара јесте да у саобраћајном удесу
учествује неко од моторних возила која врше превоз опасних материја.
Све што је речено за обична моторна возила, важи и за возила која врше превоз опасних
материја али су могуће последице и нематеријална и материјална шетета далеко веће уколико се
ради о ланчаном удесу.
3.10 Производња опасних материја
Производњом опасних материја сматра се смештај сировина експлозивног карактера,
производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и смештај готових производа експлозивног
карактера код произвођача.

На територији општине Сокобања нема постројења за производњу и промет опасних материја.
Промет експлозивних материја је набавка, продаја експлозивних материја, смештај
експлозивних материја у магацине, приручна складишта и продавнице субјеката који врше
набавку односно продају тих материјала.
Промет запаљивих течности и гасова је набавка или продаја запаљивих течности и гасова,
утовар у превозна средства и истовар, преношење, руковање код допреме, смештај и отпрема у
складишне и друге просторије, отпрема путем цевовода, претакање и друге радње са запаљивим
течностима.
Због прераде воде ЈКП „Напредак“ врши набавку и складиштење течног хлора у својим
просторијама и исту користи за пречишћавање воде (хлоринатори).
За потребе експлоатације угља рудник мрког угља „Соко“ у Читлуку набавља и складира
експлозивна средства, као и опрему за активирање истих. Експлозивна средства и опрема се
складирају и чувају на посебно намењеном месту удаљеном од рудника уз стално обезбеђење.
Наведене опасне материје се набављају и допремају специјалним возилима
одредишта преко овлашћених фирми.

уз пратњу до

Допремање, складиштење и продаја запаљивих течности и гасова у општини Сокобања врши се
у индустријској зони на две бензинске пумпе, као и на две бензинске пумпе ван насељених
места. Наведене пумпе врше продају нафте, бензина и течног нафног гаса , а једна од њих врши
промет гаса у боцама. Пумпе се налазе поред ДП IIа реда 217 Алексинац – Сокобања –
Књажевац.
3.10.1 Поплаве
Објекти за складиштење опасних материја на територији општине Сокобања не налазе с у реону
дејстава могућих појава поплава.
3.10.2 Сеизмичке опасности (померање тла)
Земљотрес
У случају потреса од 6 до 7 степени МКС скале, сви објекти за складиштење опасних материја
претрпели би мања оштећења. У објектима за складиштење опасних материја на територији
општине Сокобања може доћи до рушења свих наведених објеката једино у случају разорног
потреса. У свакој другој ситуацији (потреси који нису разорног дејства) не може доћи до
оштећења на овим објектима у обиму таквом да не могу да врше своју функцију.
Клизишта, одрони и ерозије
Објекти за складиштење опасних материја на територији oпштине Сокобања не налазе се у
реону могућег дејства појава клизишта, одрона и ерозија, те се од истих и не очекују штетне
последице.

3.10.3 Остали природни узроци
Суша, град, снежна мећава, наноси и поледица
На територији oпштине Сокобања елементарне непогоде као што су суша, град, снежна мећава,
наноси и поледица не могу значајније деловати на објекте за складиштење и дистрибуцију
опасних материја.
Олујни ветрови
Јачина ветра на подручју oпштине Сокобања спада у ред слабих, представља минималну
опасност и не омета складиштење опасних материја.
Снежне падавине
Снежне падавине на подручју oпштине Сокобања не ометају складиштење опасних материја.
3.10.4

Техничко-технолошки удес

Постоји низ неконтролисаних ситуација у којима човекова непажња и неодговорност може
довести до озбиљног угрожавања и људских живота и материјалних добара. У објектима за
складиштење опасних материја могуће је неколико сценарија везаних за неконтролисано
дешавање које доводи у опасност људске животе и материјална добара, а који су последица
људске грешке. Последице су несагледиве, јер могућност ланчане реакције увек постоји и
објекти са опасним материјама (експлозив) и хемијским супстанцама које се складиште
подложни су ланчаној реакцији. Самим тим и ризик је већи.
Терористички напад
Када су у питању терористички напади на елементе за складиштење опасних материја, онда се
првенствено мисли на МЕС (минско-експлозивна средства) као средства за употребу.
Могућности деловања хемијским, биолошким и радиолошким средствима тероризма на оваквим
објектима су минималне, јер сама поставка и смисао објеката за складиштење опасних материја
чини да је најбољи начин деловање МЕС, јер је експлозија таквог МЕС узрочник даље ланчане
реакције. То је најбољи избор када су у питању терористичке акције.
Што се тиче складиштења опасних материја (експлозива на руднику „Соко“ у Читлуку и
бензиским пумпама), изазивањем терористичког напада на објекту дошло би до уништења
објеката и угрожавања људских живота. Уништењем складишта експлозива не би дошло до
прекида производње угља, а уништење једне од пумпи не би угрозило снабдевање.
3.10.5 Пожари и експлозије
Када је у питању аспект могуће опасности од пожара и експлозија на објектима за складиштење
и дистрибуцију опасних материја, исти су могући само због људског фактора, односно у случају
грешке, неопрезности или неодговорности особља у привредним субјектима. Ове материје се
чувају под будним оком особља и управо због тога се не могу дешавати нежељени инциденти,
односно, као што је већ наведено, свака непажња и неодговорност повећава степен угрожености

од настанка пожара и екслозија. У случају грешке људског фактора при раду са опасним
материјама, пожари и експлозије су директна последица тога. Неодговорност и непажња
запосленог особља у привредним субјектима управо доводи до нежељених последица и оне могу
бити несагледиве. Због велике удаљености ових објеката не постоји могућност преноса
запаљења или експлозије на други објекат.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
4.1 Поплаве
Појава поплава на одређеном подручју изазива велики број опасности које угрожавају људе,
животиње и материјална и културна добра. Нарочито су те опасности многобројне и разноврсне
ако поплава изненада наиђе и захвати насељено подручје.
Урбанисатичким плановима нису предвиђене мере заштите и грађење, па је потребно новим
плановима предвидети уређење потока за прихват великих вода и заштитне зоне изградње
објеката на местима буичних потока као и удаљеност објеката за становање.
На територији општине Сокобања најктитичнији месеци у години, што се тичу падавина и
топљења снега, су месеци април, мај и јун, збо чега постоји могућност појачаног дотока вода и
појаве бујичних потока и на местима где нису постојали а због саме конфигурације терена.
Штаб за ванредне ситуације општине Сокобања 2014 године је донео Одлуку о проглашењу
ванредне ситуације на територији општине због предвиђених великих падавина , при чему је
оспособљеним правним лицима наложила ангажовање људства и материјалних средстава.
Током ванредне ситуације дошло је до мањих штета на стамбене објекте и пољопривредне
засаде у вредности око 1 000,000.00 динара.
Да ли ће доћи до изливања високих вода, зависи и од стања водостаја главног тока у време
његовог пораста, односно од способности речног корита да прими нову количину воде до висине
критичног нивоа. Много су чешће поплаве које настају као последица дужег излучивања
падавина са краћим или дужим прекидима, које стално одржавају висок водостај, него после
сушног периода, када је он веома низак.
Падавине могу да захвате поједине делове или цео слив. У зависности од тога, високе воде се
јављају у главном току, у коритима притока или на свим токовима у сливу. Уколико дође до
коинциденције великих вода притока и главне реке катастрофа је неизбежна.
Као најважнији индиректни узроци поплава могу се навести следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

величина и облик слива,
густина речне мреже,
рељеф и његове карактеристике,
засићеност земљишта водом,
стање водостаја подземних вода,
степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у сливу,
људски фактор односно непридржавање одређених прописа,

8.
9.
10.
11.

пожари већих и мањих размера који уништавају шуме и биљни свет, чиме
омогућавају ерозије, клизишта и промене климе,
нередовно и недовољно пажљиво чишћење наноса у рекама и акумулацијама,
недовољан број одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда,
промене климе на нашем географском подручју.

Поплаве најчешће настају под утицајем више фактора. Обично су последице комбиновања
природних и антропогених утицаја, сем када се ради искључиво о метеоролошким узроцима.
Према главном узроку на нашим просторима могу се издвојити следећи типови поплава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

поплаве изазване кишом и отапањем снега,
ледене поплаве,
поплаве услед коинциденције високих вода,
бујичне поплаве,
поплаве изазване клизањем земљишта,
поплаве изазване рушењем брана.

Осим ове поделе поплаве се на нашем простору према основним карактеристикама деле на
мирне (у равници) и бујичасте (у брдско-планинском подручју). Бујичасте поплаве се на основу
састава бујичне масе деле на:
1. Блатне - представљају густи глиновито-пешчани раствор
који садржи мало камена и карактеристичан је за шумовите
пределе са пешчано-глинастим тлом,
2. Блатно-камене - састоје се из ситних честица шљунка и
дробине,
3. Водено-камене - у свом саставу имају највише стена.
Поред великих штета које поплаве причињавају у моменту дејства (као што су дављење људи и
животиња, уништавање усева, рушење кућа, плављење стамбених и других објеката у селима и
градским подручјима, рушење мостова, штета на саобраћајницама, индустријским и другим
објектима и постројењима), тешке последице могу имати и дугорочни карактер. Наиме, дужим
остајањем под водом осим уништавања усева у текућој години угрожава се и сетва наредне
године јер се спирањем површинског слоја погоршава квалитет земље, а оранице и опште
корисно пољопривредно земљиште се претвар у неплодно.
Поплаве знатно отежавају снабдевање водом за пиће с обзиром да се неповољно одражавају и на
хигијенско-техничко стање објеката водоснабдевања. Основни проблеми јављају се због
продирања плавне воде у изворишта воде, што је праћено загађивањем објеката и воде у њима,
пресецања приступа објектима водоснабдевања, оштећења и разарања елемената водосистема
због плављења појединих изворишта, загађења (пољски ВЦ, септичке јаме, ђубришта,
депоније), итд. Осим наведеног, приликом поплава може доћи до страдања ихтиофауне због
загађења воде услед спирања вештачког ђубрива и пестицида са пољопривредног земљишта,
односно комуналних и индустријских отпадака.

Величина штете од поплава зависи од висине и брзине подизања нивоа воде, поплављене
површине, од благовремености њихове прогнозе, од постојања и стања хидротехничких
објеката, од степена насељености и развијености пољопривреде у речним и водоплавним
подручјима. Према висини подизања нивоа вода у рекама, димензијама површине поплављеног
подручја и величини нанете штете речне поплаве деле се на четири категорије:
1.ниске (мале) поплаве запажају се на равничарским рекама и дешавају се на сваких 5-10
година. Ове поплаве, будући да вода плави мање од 10% пољопривредног земљишта не наносе
значајнију материјалну штету и скоро уопште не нарушавају ритам живота у насељима.

2.високе поплаве праћене су плављењем сразмерно већих делова речних долина и понекад
битно нарушавају привредне делатности и комунални начин живота. У густо насељеним
областима високе поплаве неретко намећу потребу делимичне евакуације људи и наносе осетне
материјалне и моралне штете. Дешавају се сваких 20-25 година и плаве 10-15%
пољопривредног земљишта.
3.изванредне (велике) поплаве захватају цели речни басен. Оне паралишу привредну делатност
и жестоко нарушавају комунални начин живота, наносе велике материјалне и моралне
штете. За време изванредних поплава обично се јавља потреба за масовном евакуацијом
становништва, материјалних и културних добара из насеља као и потреба за заштитом
најзначајнијих привредних објеката. Ове поплаве јављају се на сваких 50-100 година, плаве 5070% пољопривредног земљишта и почињу да плаве насељена места.
4.катастрофалне поплаве изазивају плављења огромних територија у областима једног или
неколико речних система. При томе је у зони плављења у потпуности парализована привредна
делатност и привремено се мења начин живота у насељима. Ове поплаве праћене су великим
материјалним штетама и губицима људских живота а дешавају се једном у 100-200 година или
ређе. Плаве више од 70% пољопривредног земљишта, насељена места, комуникације и
индустријске објекте.
На основу Закона о водама река Моравица нема уређен водоток читавом дужином општине
Сокобања. Утом циљу општина Сокобања је израдила План одбране од поплава II реда.
Могуће опасности од поплава
Посебан проблем представљају ерозивна подручја и бујични токови који су карактеристични за
територију општине Сокобања. Нагло топљење снега, праћено кишом, условљава деловање
бујица, долази до деградације ерозивних површина, покретања наноса и засипања речног
корита Моравице и акумулације Бован, угрожавања стамбених и других објеката насеља „Чаир“,
саобраћајне инфраструктуре и обрадивих површина. Због тога је уређење корита Моравице,
бујичних водотокова, канала кроз насеље Сокобања и смањење ерозије неопходно. Оптималном
комбинацијом биолошких, биотехничких и грађевинских радова у кориту Моравице, бујичним
водотоковима, каналима за одвод атмосферске воде у Сокобањи и сеоским насељима као и
поред општинских путева и улица у насељу били би створени добри ефекти заштите од поплава
и на тај начин умањила штета од поплаве.Од самог изворишта реке Моравице па низводно

угожена су следећа подручја и иста су у периоду израде ове процене више пута плављена и
представљају потецијалну опасност у наредном периоду:
Угрожена места
Мост на реци Моравица и ОП број 10 у Дугом Пољу, где приликом
плављења долази до прекида саобраћаја и великих наноса камена и
песка у површини од око 5ха.
Насеље „Чаир“ од хотела „Здрављак“ па до
моста у улици Ртањској у површини од око
12ха. Само насеље је од корита реке Моравице
удаљено око 100 метара. У наведеном насељу изграђени су објекти за
становање који су у претходном периоду плављени јер се налазе у коти
нижој од коте реке Моравице, и у овом делу корита реке Моравице није
изграђен насип. Број угрожених кућа је 30 а становника 120, и један објекат
за резање обле грађе. Само насеље је изграђено на месту где је веома висок
ниво подземних вода, а због непостојања канализационе мреже долази до изливања септичких
јама. Мештани дела насеља и становници општине Сокобања у том делу чувају домаће
животиње које могу бити угрожене.
Од ОП 4 па низводно долази до плављења пољопривредног земљишта на месту званом Кључ у
површини од 30ха.
Од ДП IIб број 420 и низводно према месту званом Симићев јаз (село Трубаревац) долази до
плављења пољопривредног земљишта у површини од око 70ха.
Општина Сокобања има изграђено постројење за прераду отпадних вода, које се налази у улици
Рајка Вићентијевића у насељу „Градашница“, где река Градашница протиче поред постројења
за прераду одпадних вода и улива се у корито реке Моравице. Постројење се налази на
удаљености од 50 метара од ушћа река, и на тај начин представља опасност и подручје угрожено
плављењем и еколошком катастрофом.
Подаци о карактеристичним поплавама на територији општине
НАЗИВ РЕКЕ
Моравица
Изгара
Сесалачка река
Остале реке и потоци

Година
изливања
5

УГРОЖЕНА ТЕРИТОРИЈА И ПОСЛЕДИЦЕ
Укупно 300ха пољопривредног земљишта од чега је
12ха у самој Сокобањи
Последице: штета на пољопривредним усевима

5

Укупно 6ха
Последице: штета на пољопривредним усевима

5

Укупно 16ха
Последице: штета на пољопривредним усевима

5

Укупно 103ха
Последице: штета на пољопривредним усевима

Просечна количина падавина на територији општине Сокобања:
месец јан. феб. мар. апр. мај
мм

45

45

46

53

75

јун

јул

авг. сеп. окт. нов. дец.

80

57

56

54

45

65

56

средње
677

Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
Ако би дошло до повећања водостаја реке Моравице у зони фабрике за прераду отпадних вода и
сметлишта, а због непостојања одбрамбеног бедема дошло би до плављења постројења и дела
сметлишта, што би изазвало уношење фекалне воде и смећа у реку Моравицу и одношење истих
у Бованско језеро. Из Бованског језера водом се снабдевају општине Алексинац и Ражањ и
самим тим дошло би до изазивања еколошке катастрофе.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе (Плављење фабрике за прераду воде). Констатује се да је у складу
са тим то II ниво несреће.
4.2. Померање тла, сеизмичке опасности
4.2.1 Земљотреси

Како на земљи не постоје апсолутно стабилни региони, већ само региони мање или веће
предиспонираности за нове тектонско-сеизмичке покрете, то је извесно да се и територија
општине Сокобања налази у сталној опасности од могућих поремећаја ове врсте. Општина
Сокобања није на подручју изражене сеизмичке активности. Последњи пут се јачи земљотрес на
овом подручју осетио 1980. године, а епицентар земљотреса био је у области Копаоника (8
степени Меркалијеве скале), и 2014. године у подножју планине Ртањ јачине 3 степена МКСС.
Досадашња истраживања показују да сеизмичност Сокобањске котлине има вредност од 7
степени МКС скале. Ободи и планински делови имају за степен мању сеизмичност.
Према инжењерско-геолошким карактеристикама територија општине Сокобања се може
поделити на три зоне. Прву чине кречњачки, кристални и алувијални терени који се
каракретришу стабилношћу и у природним условима и при деловању човека. Друга зона је
представљена пешчарима и конгломератима који су у природним условима претежно стабилни, а
при деловању човека претежно нестабилни. У трећој зони су терени изграђени од неогених
седимената (глине и лапори), претежно нестабилни у природним условима, а при деловању
човека највећим делом су нестабилни.
Објекти на територији општине Сокобања су 80% грађени од чврстог грађевинског материјала а
остали део је стара градња (чатма).
Појаву земљотреса на територији општине Сокобања треба очекивати и у наредном периоду, при
чему може доћи до знатних оштећења на грађевинским и инфраструктурним објектима, а могу
бити и узрочници активирања нових клизишта и одрона земље. На стамбеним објектима могу
наступити знатна оштећења која ће онемогућити функцију становања без претходне санације
штете, а у привредним објектима може доћи до онемогућавања нормалног рада. Такође треба
очекивати нарушавање снабдевања електричном енергијом и одвијања ПТТ саобраћаја,
поремећај снабдевања водом за пиће, погоршање хигијенских услова и епидемиолошке
ситуације и интензивну миграцију становништва из града у село.
У случају веће штете настале услед земљотреса и густине насељености у самој општини могуће
је да дође и до панике, већег броја повређених лица и смртних случајева. Највећу опасност
представљају земљотреси који би се јавили у јеку туристичке сезоне када је у Сокобањи већи
прилив гостију, повећан је и број путничких возила која у датој ситуацији могу да представљају
велику опасност и препреку за пружање помоћи угроженом становништву где би дошло до
урушавања објеката.

Се

Сеизмолошка карта Републике Србије са приказом интензитета и епицентара у периоду од 1890.
до 2002.године
Мере заштите урбанистичким плановима и градња на основу постојећих прописа: констатујемо
да за објекте грађене у сеизмичким зонама од 6 степени МКС скале нису предвиђени посебни
технички услови изградње. Сходно чињеници да се цела општина Сокобања налази у зони
очекиваних земљотреса од 6 до 7 МКС скале (у повратном периоду од 100 година), можемо
закључити да на простору општине није потребно прибегавати посебним условима градње у
сеизмичким условима.
Територија општине Сокобања се налази на трусној области Источне Србије. Према карти
микросеизмичке реонизације извршена је реонизација територије Србије, а наша општина спада
у зону где је могућа појава земљотреса јачине 6 до 7 степени МКС (Меркали-Канкани-Сибергова
12-о степена скала). Овакав потрес јачине од 6 до 7 степени МКС скале има ефекат да људи беже
на отворен простор. Долази до рушења и разарања, ломе се црепови, падају димњаци. Потрес се
осећа и у колима у покрету.
Психолошки ефекти и могућа повређивања: Панични бег људи из кућа. Узнемиреност
животиња. Могуће бројне повреде од падања црепова, фасаде и цигала. Преживљавање
психолошких шокова.
Појаве у становима и другим објектима: Померање тешког намештаја, претурање лакшег.
Падање књига и ствари са ормана, полица и регала. Пуцање стаклених површина. Потресање
возила у покрету. Велика црквена звона почињу да звоне.
Промене у природи: а) подземне воде – Издашност и нивои извора и бунара се мењају. Вода се
замућује повремено или трајно. Могуће пресушивање или активирање бунара-извора. Веће
водене површине се таласају. б) тло и растиње – Пукотине у тлу. Активирање постојећих
клизишта и одроњавање на стрмим одсецима. Осетно њихање дрвећа и високог жбуња.
Оштећење инфраструктуре: Могућа оштећења спојева, канализације, цевовода.
Оштећења објеката: Стамбени фонд општине Сокобања новијег је датума са стамбеним
објектима од тврдих материјала. У општини се одступило од традиционалног архитектонског
типа, те преовлађују објекти класичних стамбених јединица по моделу П+Пк и П+1+Пк.
Оштећења објеката услед земљотреса зависе од конструкције и можемо их сврстати у три
основне групе:
I група: Зграде од необрађеног камена, зграде од черпића и чатме (15 % објеката на територији
Општине)
II група: Обичне зграде од опеке, зграде од великих блокова, зграде од природног тесаног камена
и зграде са делимично дрвеном конструкцијом (77% објеката на територији Општине)
III група: Армирано-бетонске грађевине (8% објеката на територији Општине)
У случају земљотреса јачине 6 до 7 степени МКС скале на територији општине Сокобања могла
би се очекивати следећа оштећења по групама објеката: I група: 100%; II група: 15-20%; III група
испод 10% објеката.

Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
Територија општине Сокобања налази се на трусној области Источне Србије, где је могућа
појава земљотреса јачине 6 до 7 степени МКС (Меркали-Канкани-Сибергова 12-о степена скала).
Потрес јачине 7 степени МКС скале има следеће ефекте:
Опасности које прате земљотрес:
Према Меркалијевој скали интензитета земљотреса, земљотрес јачине 7 степени ове скале
окарактерисан је као врло јак потрес, а препознатљив је по следећем:
- сав кућни намештај се преврће и долази до оштећења;
- на воденим површинама настају таласи;
- настају умерена оштећења на солидно грађеним кућама;
- црепови клижу са крова и ломе се;
- димњаци бивају оштећени;
- долази до разарања слабо грађених кућа.
Треба нагласити да растресито тло и тло са високим нивоом подземних вода појачава ефекте
земљотреса.
Опасности од ефеката на земљину површину
На територији општине Сокобања могући су следећи ефекти земљотреса на земљину површину:
- појава одрона-клизишта-утонућа дуж комуникације Алескинац - Сокобања - Књажевац;
- нарушавање земљаних ископа или започетих градњи;
- појава клизишта у већем обиму у селима Мужинац и Сесалац и у Сокобањи (средње брдо).
Опасности од ефеката на стамбене и друге објекте
Врста оштећења на објектима услед земљотреса зависи од:
- врсте објеката, при чему се узима у обзир начин фундирања објекта, димензије, облик и др.
- врсте тла (чврсто – каменито или растресито)
Врсте објеката и могући ефекти
Генерално посматрано, на територији општине Сокобања објекте можемо сврстати у три групе:
У прву групу сврставамо објекте који су грађени у комбинацији: полупечена цигла – дрво –
блато (чатма), са дотрајалим кровним конструкцијама У питању су стари приземни сеоски
објекти, којих има око 15%. Код ових објеката дошло би до тешких оштећења или разарања.
У другу групу сврставамо објекте који су грађени од цигле, блокова, тесаног камена, са
бетонским ојачањима и стабилном кровном конструкцијом, без обзира на величину, облик и
спратност. Ових објеката има око 77%. Код ових објеката у 50% случајева дошло би до тежих
оштећења која би се огледала у следећем:
- велике и дубоке пукотине у зидовима
- падање црепа
- падање димњака
- падање и оштећење намештаја

- ломљење стаклених површина
У 5% случајева дошло би до разарања, што би се огледало у следећем:
- делимично рушење зграда
- отворене пукотине у зидовима
- одвајање међусобно повезаних зидова
- разарање конструктивних веза у објекту.
Код преосталог броја објеката, у 45% случајева, дошло би до умерених оштећења, што би се
огледало у следећем:
- делимично падање црепа са крова
- мање пукотине у зидовима са опадањем малтера
- појава пукотина у димњацима и падање делова димњака
- деформације оквира врата и прозора и пуцање стакла
У трећу групу сврставамо армирано-бетонске грађевине. Ових објеката има око 8%. Код ових
објеката у 95% случајева дошло би до лаких оштећења, која би се огледала у појави пукотина у
малтеру и његовом осипању док би у 5% случајева дошло до умерених оштећења (већ су
описана код друге групе).
Могући ефекти на мостове и путеве
У односу на опасности од земљотреса, а према досадашњим искуствима, мостови и путеви су
стабилне грађевине. Понашање ових објеката зависи од јачине потреса и правца кретања таласа.
Међутим, треба имати у виду и карактеристике подлоге, па отуда треба очекивати могуће
деформације пута на правцу Алексинац- Сокобања - Књажевац.
Посебан проблем могу представљати водени пропусти од великих бетонских цеви, јер би
њиховим пуцањем дошло до стварања водених препрека, а потом и до плављења.
Могући ефекти на водоводну и канализациону мрежу
Током земљотреса долази до слегања или клизања земљишта што изазива лом или кидање
водоводне и канализационе мреже као и пуцање каптажа, а потом и избијања воде или
канализације на површину земље. Обе ситуације могу довести до тешких накнадних последица.
Овој врсти опасности посебно је изложено насеље Сокобања.
Посебну врсту проблема чине септичке јаме које су у функцији или које су остале
неиспражњене.
Могући ефекти на електро и ПТТ мрежу
У случају земљотреса могућа су кидања електро мреже и електроинсталација, што би изазвало и
секундарне последице.
Током земљотреса могућа су следећа оштећења на електро мрежи:
- рушење електро стубова,
- оштећење или рушење трафостаница 35/10kV, а то би изазвало накнадне последице –

кидање проводника, пожаре и др.,
- кидање надземних и подземних проводника са ниским и високим напоном, што може угрозити
животе људи и изазвати пожаре ширих размера.
Прекидом мреже и постројења телекомуникационих система (главне телефонске централе)
дошло би до застоја у телекомуникационом саобраћају или би он био онемогућен у потпуности
уколико би дошло до рушења репетитора за мобилне телефоне.
Опасности од пожара и експлозија
До пожарних опасности долази најчешће због присуства струје у електроинсталацијама у
објектима, а такође и у уличној електро мрежи, као и због присуства лако запаљивих и
експлозивних гасова и лако испарљивих, запаљивих и експлозивних течности и присуство
иницијатора паљења и експлозије. Ова врста опасности се превасходно везује за индустријске
радне зоне:
Сокобања (западни део, насеље „Палилула“)
Сокобања (исток - рудник „Соко“ Читлук)
Сокобања (југ- насеље Озрен – централа – котларница болнице на Озрену)
Опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних или чврстих
материја
Ове врсте опасности за територију Општине Сокобања могу имати уско локални карактер, али
су могуће услед:
- већих оштећења пољопривредних апотека где су присутни пестициди, нарочито ако долази до
растурања инсектицида,
- изливања септичких јама чиме се стварају услови за загађења и епидемију,
- већих оштећења гасне мреже на бензинским пумпама,
- оштећења возила-цистерне.
Опасности по становништво
Земљотрес је готово увек изненадна појава за становништво, посебно ако настане ноћу, а својим
ефектима становништво доводи у следеће опасности:
- стање панике,
- настанак трауматозних стања, пре свега психогеног карактера,
- појава разних структура повреда,
- појава услова за настанак разних заразних обољења,
- потреба за миграцијом ради решавања социјалних и социјално-медицинских проблема.
Могуће последице земљотреса по становништво непосредно се везују за примарне и секундарне
опасности од ефеката земљотреса, а огледају се у следећем:
Одређен број мртвих лица
Појава одређеног броја мртвих лица је последица рушења објеката, али то може бити и појава
пожара, присуство струје или присуство неке отровне материје у срушеном објекту у коме се

лице налазило. Због изненадности појаве земљотреса рачуна се да би дошло до смртности код
становника, што би за територију општине Сокобања износило око 5 лица.
Одређен број повређених и оболелих лица
У земљотресу доминирају повреде различитих структура и појаве болести психогеног карактера,
при чему се рачуна да би било око 30 повређених и оболелих које би требало медицински
обрадити.
- лако повређених од 10 до 20 становника;
- тешко повређених 10 становника.
Одређен број лица у рушевинама
Од укупног броја повређених и оболелих рачуна се да би се од 5 до 10 становника налазило под
рушевинама.
Одређен број породица (становника) остао би без средстава за живот
Одређен број породица ће остати у потпуности без средстава за живот услед рушења објеката
који су уједно захваћени и пожаром. Рачуна се да би такав број био 50 лица.
Настанак услова за појаву заразних обољења
Срушени објекти, погинули људи, угинуле животиње, покидана канализациона мрежа, изливене
септичке јаме, замућена изворишта воде, престанак рада постројења за прераду воде и бунара,
под одређеним временским условима, представљају основу за појаву заразних обољења код
људи и код животиња. Уколико се заразна обољења прошире, онда то постаје епидемија.
Највероватнији извор појаве заразних обољења била би бактериолошки неисправна вода за пиће,
којом се могу пренети углавном узрочници цревних заразних болести: колера, трбушни тифус,
паратифус, полиомиелитис, вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија; узрочници
пролазних гастроентеритиса; неке зоонозе и неке вирусне инфекције.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и очекују се последице на делу или целој територији
јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са тиме то II ниво несреће.
4.2.2 Клизишта, одрони и ерозије
Према инжењерско-геолошким карактеристикама територија општине Сокобања се може
поделити на три зоне. Прву чине кречњачки, кристални и алувијални терени који се
карактеришу стабилношћу и у природним условима и при деловању човека. Друга зона је
представљена пешчарима и конгломератима који су у природним условима претежно стабилни, а
при деловању човека претежно нестабилни. У трећој зони су терени изграђени од неогених
седимената (глине и лапори), претежно нестабилни у природним условима, а при деловању
човека највећим делом су нестабилни.

Осим северних делова Буковика, који припадају другој зони, прва зона заузима планински обод
Сокобањске котлине и њене најниже делове поред реке Моравице и њених притока. Централни
делови општине чине трећу зону.
Централни делови Сокобањске котлине одликују се великом хидроскопношћу и слабом
оцедљивошћу што погодује појави клизења на теренима са већим нагибом.
На клизишта у знатној мери утиче и режим подземних вода, који чак и на равним површинама
може да изазове пуцање зидова објеката због слегања – „сецовања“ површинског слоја.
Клизишта по правилу настају због:
а) промене напона у тлу, најчешће услед осцилација нивоа подземних вода,
б) смањења отпорности тла на смицање услед промене основних особина – густине и влажности
тла.
На територији општине могуће је очекивати мала клизишта која покрећу до 10.000 метара
кубних земљишног материјала. Оваква клизишта на свим косим - стрмим деловима насеља
могла би да изазову оштећења на објектима (ретко и њихово рушење), као и оштећења путне
инфраструктуре и подземне инфраструктуре (цевовода). На територији општине Сокобања
постоји 21 активнио клизиште и 15 потенцијалних клизишта. Укупно захваћена површина је
84ха, угрожена су 43 објекта, 2,5км локалних путева, 3км некатегорисаних путева, 0,9км
водовода, 0,5км електричне мреже, 0,4км телекомуникационе мреже и један мост.
КЛИЗИШТА, ОДРОНИ И ЕРОЗИЈА
УГРОЖЕНО (бр, ха, км)
месна
заједница

потеобјеактивна нцијакти
лна
3

15

пољ.
земљ.
(ха)

општ.
пут
(км)

нек.
пут.
(км)

1.

Сокобања

1

6

2.

Трубаревац

2

3.

Врбовац

1

2

0,2

0,2

4.

Рујевица

1

2

0,2

0,2

5.

Јошаница

1

6.

Жучковац

7.

Трговиште

8.

Врмџа

1

9.

Мужинац

1

10

Шарбановац

1

3

2

2

0,2

0,2

11

Бели Поток

1

3

2

3

0,2

0,2

12

Блендија

1

0,1

13

Сесалац

2

0,3

0,5

14

Милушинац

3

2

1

0,1

0,5

15

Читлук

2

1

2

0,5

ел.
трафо
ТТ мрежа
водовод
мрежа
мостови
станице
(км)
(км)
(км)
0,3
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1
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Врело

2

17

Левовик

1

18

Ново Село
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Језеро

1

20

Ресник

1

укупно

21

2

10

50

0,2

4

1

0,2

5

0,1

0,5

0,15

0,1

0,5

0,4

1

15

2

5

43

84

0,3
2,5

3

1

0,9

Ерозиони токови са бујичним токовима нападају и разарају земљиште, угрожавају објекте и
комуналну инфраструктуру, затрпавају водне акумулације и доводе до крупних поремећаја у
билансу вода речних сливова. Под појмом „ерозије у елементарном смислу“ подразумевају се
промене на површинском слоју земљишног рељефа, које настају као последица деловања кише,
снега, мраза, температурних разлика, ветра, текућих вода и рада антропогених чинилаца (утицај
човека).
У мањој или већој мери цела територија општине изложена је ерозији која годишње односи у
просеку око 500кг/км2 земљишта. Израчунато по м2 ова вредност се креће око 0,5кг. Еродирани
материјал представља најплоднији површински слој и само захваљујући томе што су процесу
ерозије највише изложени поједини делови територије, не долази до већег смањења производне
способности земљишта.
Због различитог геолошког састава и физичко-хемијских карактеристика унутар сваке зоне
постоје терени са одређеним међусобно различитим физичким и хемијским својствима.
Кречњачки терени су изложени крашкој ерозији која утиче на стварање пукотина, јама и
депресија на површини, што има за последицу слабо изражену ерозију земљишта и безводност
на површини. Мање интезивна ерозија се јавља на оним кречњачким теренима који су обрасли
шумском вегетацијом.
Кристаласти шкриљци западног и југозападног дела општине због испуцалости веома су
подложни интезивној ерозији која доводи до стварања изразито дисецираног рељефа са великом
густином речне мреже и стрмим странама долина са којих површинске воде односе сав
продуктивни слој земљишта, уколико терени нису под шумским покривачем.
Другу зону чине у целини пешчари и конгломерати на северозападном делу општине и то у
изворишту Мратиње и Велике реке. Процес распадања захвата ове стене до великих дубина што
веома погодује појави јаче ерозије.
Уклањање (сеча) вишегодишњих шумских појаса и слабо пошумљавање терена директно
доприноси убрзаној ерозији тла.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
Због појаве већих падавина и топљења снега долази до повећања
нивоа подземних вода и долази до појаве клизишта и одрона.
На територији општине Сокобања постоје три евидентирана
клизишта и то у селу Мужинац, Сесалац и у самој Сокобањи на
месту званом „Средње брдо“.

Тренутно најугроженији је део подручја МЗ Мужинац и то породице
Симић и Антић, где су угрожени стамбени и помоћни објекти.
Срушени објекти, угинуле животиње, покидана канализациона мрежа,
изливене септичке јаме, замућена изворишта воде и бунари,
представљају основу за појаву заразних обољења и код људи и код
животиња. Највероватнији извор појаве заразних обољења била би
бактериолошки неисправна вода за пиће, којом се могу пренети
углавном узрочници цревних заразних болести: колера, трбушни
тифус, паратифус, полиомиелитис, вирусни хепатитис, бациларна и
амебна дизентерија, узрочници пролазних гастроентеритиса, неке
зоонозе и неке вирусне инфекције.
3.2.5 Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са тим то II ниво несреће.
4.3 Остали природни узроци
Град
Систем одбране од града чини мрежа од 14 противградних станица, које су лоциране на
територији општине, и то: Рујевица, Језеро, Читлук, Дуго Поље, Блендија, Шарбановац,
Јошаница, Ресник, Озрен, Сесалац, Врмџа, Трубаревац, Бели Поток и Мужинац.
Одбрана од града оперативно се спроводи у периоду од 15. априла до 15. октобра.
За противградну заштиту општине Сокобања задужен је Радарски центар „Ниш“ који се налази
на локацији „Каменички вис“. Период екстремно нестабилног времена са честим развојима
градоносних облака био је друга половина маја и цео месец јун 2007. године, што за сада
представља климатолошки максимум. Највећа штета у општини је оштећење веће површине
усева са процентом оштећења од 10 до 40%.
У 2014. години на територији општине Сокобања град је нанео штету на подручју месних
заједница Ресник, Поружница, Мужинац, Шарбановац, Сесалац, Милушинац и Богдинац. Ова
подручја су најчешће захваћена градом у времену од маја до јуна месеца. На истом подручју
највише штете је нането пољопривредним усевима. Узрок оваквог стања је мали број
градоносних ракета, због чега стрелци не могу да делују.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
И поред правовременог упозорења од стране РМЦ „Каменички вис“ о наиласку олујног времена
са градоносним облацима из правца Ниша, Бољевца и Сврљига, а због недостатка
противградних ракета на противградним станицама, којих има 14 на територији општине
Сокобања, у 2014. години дошло је до невремена (града) величине лешника који је захватио део
територије, и то западни део општине (Јошаница и Жучковац) и источни део (села Сесалац,
Милушинац и Богдинац) и начинио материјалну штету на пољопривредним површинама са

озимим житарицама (пшеница, јечам и кукуруз).
У наведеним местима дошло је и до оштећења воћњака и осталих пољопривредних култура.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити пољопривредно земљиште, део објекта постројења или цео комлекс привредног друштва и другог правног лица и не очекују се
последице на целој територији јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са тим
то II ниво несреће.
Суша
Насупрот других природних катастрофа суша се појављује полагано, траје дуго, захвата велика
подручја, а њену просторну расподелу није могуће унапред тачно лоцирати. Суша се дешава
полако, ретко изазива брзе и драматичне губитке у људским животима али због појаве
несташице хране узроковане сушом, као директне последице, губици у људској и животињској
популацији понекад су драстичнији од било које друге природне катастрофе.
Према подацима регистрованим у оквиру националне мреже метеоролошких станица, тренд
пораста температуре ваздуха у другој половини XX века забележен је на већем делу територије
Републике Србије. У погледу тренда падавина постоје локалне разлике. На територији Србије, у
период од 1950. до 2005. године највеће смањење падавина (око 120мм на годишњем нивоу)
забележено је у Неготинској крајини. Очекује се даље смањење падавина праћено смањењем
броја дана са снегом и снежним покривачем, смањење отицаја, влажности земљишта и
расположивости водених ресурса.
По суши је била карактеристична 2007. година. Дуги сушни период започео је половином јуна и
трајао до августа. У јулу је дефицит падавина у појединим местима на југу и истоку Србије био
и 95%.
На територији општине Сокобања у последње три године дошло је до промене климе тако да
имамо кишна пролећа (до краја априла), а затим се из зимског периода улази у период високих
температура за тај период године, који се касније наставља у летњем периоду. Због слабих
падавина и лошег дотока реке Моравице са притокама на територији општине није развијен
систем наводњавања. Претпоставка је да се сушом сматра бескишни период у трајању од 15
дана у време вегетације биљака (тачније када у 15 узастопних дана падне мање од 0,25 мм
кише).
Територија Општине у већој или мањој мери може бити сваке године угрожена сушом. Не
постоје услови да се непогода спречи нити да се знатније ублажи, међутим, веома је значајно да
се негативан утицај суше на пољопривредну производњу потпуно елиминише на површинама
где је могућа примена наводњавања.

Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
Дуготрајна суша на територији општине Сокобања, која прераста у елементарну непогоду
довела би до штете на ратарским културама, у свим катастарским Општинама на територији
општине Сокобања.
У делу слива реке Моравице и Бованског језера дошло би до смањења приноса ратарских
култура услед суше и до 30 %.
Пошто је територија општине Сокобања брдско-планинска, услед суше у осталим катастарским
општинама (МЗ) дошло би до смањења приноса ратарских култура и до 50%.
Поред ратарских култура становиштво се бави и узгојем стоке тако да би настанком суше дошло
и до смањења сточног фонда, због несташице ратарских култура.
Поред наведеног становништво се бави и воћарством, па услед суше долази и до смањења
производње воћа, а неретко и до нестанка рода и сушења стабала.
Исказани проценти штете од суше биће још већи, уколико не буде кишних падавина и пада
температуре ваздуха. Падавине ће имати ефекат само на оним парцелама где је кукуруз
формирао зрно и допринеће његовом „наливању“.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити пољопривредно земљиште, део објекта постројења или цео комплекс привредног друштва и другог правног лица и очекују се
последице на целој територији јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са
тиме то III ниво несреће.
Пожари
У сушном периоду на територији општине Сокобања могућа је и појава пожара изазваних
несавесним понашањем људи на пољопривредном земљишту. Последице оваквих пожара могу
бити несагледивих размера због самог терена. До ширења пожара може доћи услед ветрова и
том приликом долази до ширења ватре и угрожавања шума. Због оваквих пожара ЈП „Србија
шуме“ Шумска управа у Сокобањи има људство и план за гашења пожара. Овакве пожаре је
теже угасити без ангажовања људског фактора и механизације на приступачним местима, док је
на неприступачним местима потребно ангажовати већи број људи за гашењење пожара
приручним средствима.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
И поред обавештавања становништва о забрани паљења ватре у сушном периоду, појавом
пожара може доћи до угрожавања људских живота, домаћих и дивљих животиња, објеката и
уништавања добара а самим тим и непроцењиве материјалне штете.

Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити комплетне пољопривредне површине, шуме,
објекте или комплекс привредног друштва или другог правног лица и не очекују се последице на
целој територији јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са тиме то III ниво
несреће.
Олујни ветрови
Подручје општине Сокобања својим рељефом (планинским венцима) заштићено је од олујних
ветрова и на истом се јављају ветрови слабог интензитета. Због свега наведеног, ветрови који
дувају на овој територији не могу да нанесу никакву штету културним и материјалним добрима.
Снежни наноси
Снежне падавине у општини Сокобања имају карактер елементарне непогоде једном у двадесет
година када се знатно успори или потпуно прекине саобраћај на неким путевима. Због кратког
трајања од неколико дана и добро организоване зимске службе нема озбиљнијих последица.
Опасност настаје ако дође до наглог топљења снега.
Добром организацијом и планирањем предузимају се све
потребне мере да не би дошло до прекида саобраћаја или
прекида у обезбеђивању здравствене заштите.
На територији општине Сокобања подручје најугроженије
снежним наносима и прекидом комуникација је место звано
„Голак“ (села Раденковац, Ново Село и Језеро) где се
становништво бави сточарством, и коме је у овим условима
потребно допремити храну, омогућити здравствену заштиту,
лекове и обезбедити храну за стоку (стока се држи ван
насеља, у колибама). Планом мера обухватити да за ово
подручје од почетка падавина (снега) па до престанка истог буду обезбеђене машине (мобилне)
које ће интервенисати при сваком стварању снежног наноса и разблокирању путева до
наведених села.
Због обимних падавина последњих година и кретања температура до
-20оC долази до оштећења далековода електричне енергије и прекида
у снабдевању насеља и потребно је стално вршити контролу и
одржавати исте у исправном стању.
Здравствена заштита и заштита животиња на територији општине
Сокобања у условима снежних падавина и наноса одвија се на основу
планова које су надлежне службе у обавези да израде и обезбеде
екипе које су опремљене и оспособљене да реагују у оваквим
ситуацијама. У последњих десет година није било већих проблема са снежним падавинама.
Што се путних праваца тиче највећи проблем ствара пут Сокобања – Бољевац који је повремено
затворен за саобраћај због сметова. Остали путни поравци се свакодневно одржавају према
плану зимске службе.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
И поред редовне заштите путева од снежних наноса може доћи до завејавања саобраћајница,

саобраћајно-транспортних средстава и одређеног степена угрожености живота и здравља
путника који се затекну на путевима. Елементарна непогода у виду снежних наноса и поледице
је посебно изражена при комбинованој појави падавина и ветрова.
Појава снега и снежних наноса може имати низ негативних последица по становништво на
територији oпштине Сокобања из следећих разлога:
- долази до отежаног саобраћаја на путним правцима, па и до потпуног прекида до
рашчишћавања снега;
- отежано снабдевање грађана због прекида саобраћаја;
- појављују се отежани услови здравствене заштите;
- долази до прекида снабдевања струјом.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе (снежне мећаве и поледица су присутне на целој територији
општине, а снежни наноси на појединим деловима). Констатује се да је у складу са тиме то II
ниво несреће.
4.4 Техичко-технолошки удеси и терористички напади
4.4.1 Несреће у привредним и индустријским објектима
На територији општине Сокобања не постоји ни једна класична хемијска индустрија и
складиштење, али зато постоје предузећа која врше складиштење хемијских и експлозивних
средстава које у процесу производње користе опасне материје.
У општини Сокобања постоје два индустријска објекта и то: Рудник мрког угља „Соко“ у
Читлуку и постројење за прераду воде у насељу „Царина“ у саставу ЈКП „Напредак“ из
Сокобање. Такође, постоји и неколико објеката за пружање услуга: Организација за туризам и
културу Сокобања – аква парк „Подина, базени у објектима за смештај гостију „Милса“ Д.О.О. ,
Спа центар „Соко терме“ и УР „Чикаго“.
Рудник мрког угља „Соко“ за своју производњу у подземној експлоатацији руде мрког угља
користи експлозивна средства и детонаторе које складишти у посебном објекту који се налази
ван рудника и насељеног места. Сам рудник је познат по одређеној количини гаса метана. До
несреће у самом руднику може доћи услед неадекватног руковања и чувања експлозива у самој
јами и припреме у самом откопу, недовољног ветрења јаме од метана, због чега постоји
изграђени оперативни центар за праћење количине метана који је повезан са особљем у јами.
Едукацијом и планом предострожности све наведене опасности су сведене на минимум.
Рудник „Соко“ својим оперативним плановима има разрађен систем поступања у случају удеса,
а има и специјеалнизовану спасилачку чету.
Око саме јаме рудника налази се око 12 породичних кућа које су удаљене од 50 до 250 метара.
За снабдевање водом за пиће насеља Сокобања користе се природни извори и артеријски бунар,
а постоји и једна фабрика за прераду воде, о којој се стара ЈКП „Напредак“ из Сокобање.
ЈКП „Напредак“ у чијем саставу се налази фабрика за прераду пијаће воде као и каптаже са
хлоринаторима кортисти гасни хлор. Критични елемент је гасни хлор који се користи на
водозахватима „Озрен“, „Беле воде“, „Царина“ и „Лептерија“ чије би неконтролисано отицање

довело до катастрофалних последица. У том смислу сви водозахвати су опремљени
сигуроносним системима који раде на електричну енергију: детекција - водена завеса - аларм.
Организација за туризам и културу Сокобања за пружање услуга у Аква парку „Подина“ за
дезинфекцију воде користи натријум-хипохлорит као и хлороводоничну киселину за одржавање
хигијене на базенима, коју чува у складишном простору аква парка. Употреба веће количине
хлора у базенима довела би до последица по кориснике, па је у том смислу аква парк опремљен
аутоматским дозаторима који раде на електричну енергију.
Општина Сокобања као туристичко место на својој територији има изграђене објекте за смештај
и боравак гостију у приватном власништву и у тим објектима има изграђених базена.
Предузеће „Милса“ Д.О.О. из Ниша у свом објекту у Сокобањи, ул. Превалац има базен, и за
пречишћавање воде користи хлорни гранулат, хлорне погаче и ПХ регулатор, а хемијска
средства складишти у просторији за одлагање хемијског материјала.
Предузеће за производњу, трговину и угоститељство „Вода Синђелић“ РУЦ из Ждрела,
Петровац на Млави, поседује Спа центар „Соко терме“ у Сокобањи, ул. Кнеза Милоша, где има
изграђена три базена и исте напаја термалном водом из бушотине.
УР „Чикаго“ из Сокобање поред угоститељког објекта и пансиона за смештај гостију има
изграђен базен који се напаја из сопственог бунара, и за пречишћавање воде користи Astral
Granulated Dishloroiscianuric Acid 55%, Concretatit Algaecid и Multiaction - Tablet 200, и нема
простор за складиштење.
На територији општине Сокобање могућности за дешавања хаварија постоје код:
Назив привредног
субјекта и адреса

Рудник угља
„Читлук“
ЈКП
„Напредак“

Максимални
капацитет
(складиштење)

Хемиjски назив

ЦАС/УН

Уобичајени назив

Натријум
хипохлорид

NaOCl

Жавелова вода
хлор

150 л

Натријум
хипохлорид

NaOCl

Жавелова вода
хлор

1500 л

ОТК Сокобања
аква парк

Натријум
хипохлорид
хлороводонична киселина

NaOCl

„Милса“
Д.О.О.

Хлорни гранулат и погаче

Нема продстор

„Соко Терме“

-//-

Нема простор

УП „Чикаго“

- // -

Нема простор

HCl

Жавелова вода
хлор
сона киселина

2000 л.
1000 л.

Привредни субјекти који се баве складиштењем лако запаљивих материја
На територији општине Сокобања изграђено је пет бензинских пумпи, од чега су четири у
функцији.
Ове бензинске пумпе са количинама горива и продајом осталих производа од нафте
представљају по околину могућу опасност од пожара, могу представљати уједно и могућу

опасност од експлозије са тежим последицама по запослене и потрошаче, као и транзит возила
имајући у виду да се бензинске пумпе налазе поред ДП II а реда број 217.
Имајући у виду да комуникације Београд – Алексинац – Сокобања – Књажевац и Бољевац –
Сокобања – Књажевац могу бити изложене разним врстама опасности од експлозија лако
запаљивих и експлозивних материја, гасова или течности које су у транзиту транспортним
средствима (камиони-цистерне) до складиштења. Паљења и експлозије оваквих материја не
морају имати значајне примарне последице по становништво и материјална добра, али би увек
остајале секундарне последице у виду трајније угрожености биљног и животињског света на
ужем или ширем простору (угроженост Бованског језера – пијаћа вода).
У непосредној и посредној заштити од могућих експлозија нарочито важну улогу имају органи
МУП-а, који држе под контролом саобраћајну комуникацију на територији општине, а самим
тим и транспорт.
Табела субјекате који врше складиштење опасних материја
Назив и седиште Адреса бен. БМБ
субјекта
станицe
лит.
НИС АД Нови
Сад

БС Сокобања
А. Маркишића

Гас - Оил
Сокобања

Реснички пут и
Дугопољски
пут

Соко бензинска
пумпа

А. Маркишића

„Соко“ М Д.О.О.

А. Маркишића

Гас.
уље

Еуро
дизел

10

35

50м3

30m3

48m3
30m3

71m3
10m3

40m3 2 х 30 m3

ТНГ

БМН
95 бен.

остало

60м3
30m3
10m3

25m3

30m3

20m3

Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја (хемијски удес)
О п ш т е о с о б и н е х л о р а : Под нормалним условима хлор је гас жуто - зелене боје, оштрог
мириса. Веома јако надражује слузокожу очију, носа и грла. Под атмосферским притиском
прелази у течно стање на Т = - 34°C, а у затвореним судовима при слабој температури налази се
под притиском. Хлор је отровна материја, па је као бојни отров сврстан по своме дејству на
органе за дисање у класу загушљиваца. Примена хлора у индустрији је веома разноврсна тако да
представља један од најзначајнијих производа хемијске индустрије. Отуда се потрошња хлора по
становнику узима као једно од мерила развијености хемијске индустрије неке земље.
То к с и ч н е о с о б и н е х л о р а : Гасовити хлор најпре дејствује на органе за дисање.
Карактеристичан оштар мирис је особина хлора по којој га већина лица може осетити чак и у
веома малим концентрацијама (дакле, испод опасних). Минимална концентрација, која изазива
слабе симптоме надраживања после неколико часова боравка у просторији износи 3mg/m3. Доза
од 3000mg/m3 при неколико дубоких удисаја изазива тренутну смрт. Степен тровања хлором
зависи од концентрације у просторији и времена излагања. Течни хлор у додиру са кожом
изазива тешке опекотине. Приликом појаве гасовитог хлора могу настати различити степени
затрованости особе, што зависи од концентрације и времена излагања односно боравка у
затвореној атмосфери. Тако се могу навести следећи облици тровања:

а) Лакше тровање
Не постоје велике сметње при дисању, али се лице узнемири услед напада кашља. Сузење и
појава упале слузнице у носу су евидентне. Могуће су евентуално компликације због појаве
отока плућа. Лекар треба да врши надзор неколико дана. Оздрављење је коначно и без
последица.
ц) Врло опасно тровање
Настаје код душног удисања из атмосфере са високом концентрацијом хлора. Дисање веома брзо
постаје тешко, јавља се кашаљ. Отиче слузокожа у дисајним органима. Настаје гушење и смрт за
неколико минута.

д) Смртно тровање
Ово је најтежи облик тровања и смрт може наступити тренутно. Настаје при неколико дубоких
удисаја у атмосфери са изразито високом концентрацијом хлора. Прекид дисања настаје са
рефлексном срчаном несвестицом.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комлекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе . Констатује се да је у складу са тиме то II ниво несреће.
4.4.2 Несреће у саобраћају
На територији oпштине Сокобања најразвијени је друмски саобраћај са доста ризика претпоставки за удесе односно повређивање људи и материјалне штете. Најчешћи узроци
саобраћајних удеса су ширина путева и канали поред пута, одржавање коловоза (ударне рупе,
дрвеће и шибље на банкинама), конфигурација терена, стање возног парка и дисциплина
учесника у саобраћају. Отклањање последица саобраћајних удеса организовано је преко органа
и служби којима је то редовна делатност. Посебан ризик постоји на путном правцу државних
путева Бољевац - Сокобања и Сокобања – Књажевац, како због сужења тако и због великог броја
ударних рупа и честог снега и леда зими на овим деоницама.
За ову прилику интересантни су могући саобраћајни удеси транспортних средстава (камиона и
цистерни) која превозе опасне материје. Транспорт опасних материја до складиштења врши се
преко овлашћених и специјализованих предузећа уз обавештавање и праћење МУП-а.
Транспорт опасних материја одвија се ДП IIа реда број 217 који пролази кроз насеље Сокобања
(центар града) до насеља Читлук.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
И поред постаљања саобраћајне сигнализације о ограничењу брзине на јавном путу и насељу,
као и дозвољене брзине возила за превоз опасних материја, неприлагођавање брзине условима
пута и ометање осталих учесника у саобраћају може довести до саобраћајне несреће на путу и
у насељу. Саобраћајном несрећом може доћи до губитка људских живота, експлозије и запаљења
превозних средстава.

Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини
изван комплекса. Констатује се да је у складу са тиме то II ниво несреће.
4.4.3 ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД
Процена последице терористичког напада израђује се на основу стратешких докумената
Републике Србије.
Тероризам је један од највећих ризика и претњи за глобалну, регионалну и националну
безбедност. Савремени троризам је глобалан по свом обиму, а повезан је и са насилним верским
екстремизмом. У условима глобалног тероризма, Република Србија, па стога и општина
Сокобања, може бити мета терористичког деловања, како непосредно тако и коришћењем њене
територије за припрему и извођење терористичких акција у другим земљама. Са становишта
безбедности ризика и претњи са којима се суочава Република Србија, посебно је значајна веза
тероризма са свим облицима организованог, траснационалног и преограничног криминала.
Разлика између тероризма и диверзија састоји се и у времену извођења дејстава и приликама у
којима се таква дела чине. Диверзије су борбена дејства офанзивног карактера, која се изводе
само у време рата и непосредно пре избијања ратног сукоба. Терористичке акције и дејства могу
се изводити и изводе се као облик специјалног рата у време мира и ванредних - кризних
ситуација, мада су редовна појава и за време рата.
Терор означава акције насиља над недужним и незаштићеним становништвом (геноцид),
припадницима полиције, оружаних снага и угрожавање животне средине (екоцид), те
материјалних добра, са циљем застрашивања, стварања несигурности, страха, дезорганизације,
односно уништавања. Терористи се при томе служе свим могућим средствима, укључујући и
Н(Р)ХБ средства (оружја). Сама акција не мора да има тешке последице (велики губици, масовна
рушења и штете), али мора имати велики одјек у јавности, за разлику од диверзија којима је у
првом плану стваран учинак (губици и штета).
Атентати су, заправо, насилни чинови терориста и диверзаната, који долазе изненада, подмукло
и неочекивано, али су зато добро осмишљени, планирани и беспрекорно тачно изведени, тако да
личе на самоубиства.
Ако би дошло до терористичког напада на територији општине Сокобања процењује се да би се
исти извели на следећим објектима: објекти водоснабдевања у самој Сокобањи и каптаже у
сеоским месним заједницама, објекти за напајање електричном енергијом (далеководи) из
правца Књажевца и правца Алексинца као и трафостанице, објекат од интереса за Републику
Србију - Рудник мрког угља „Соко“ из Читлука, и што се путне мреже тиче евентуално би могао
да буде угрожен ДП II реда број 217 Сокобања - Алексинац код вијадукта (мост), и у хотелским
објектима.
Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
Ценећи могућност и ангажованост научних и материјалних потенцијала, остварена техничкотехнолошка достигнућа и усавршавање преносних система, претпоставља се да би евентуалне
диверзантско-терориистичке акције РБХ средствима (оружјем) могле бити изведене изненадно,

брзо и тако ефикасно да би одбрамбени механизам многих земаља био доведен у деликатну
ситуацију и озбиљно искушење.
Радиолошки терористички напад на водовод
Данас је производња нуклеарног оружја релативно лака, под претпоставком да се располаже
потребним нуклеарним материјалима. Фисиони пројектили (направе) могу се произвести са
неколико грама плутонијума, високооплемењеног уранијума 235 или уранијума 233.
Процес интерне контаминације организма одвија се у неколико фаза: ресорпција контаминанта
доспелог у организам, разношење контаминанта кроз организам, депоновање контаминанта у
одговарајућем ткиву или органу, елиминација контаминанта из организма, редистрибуција
контаминанта, и друго.
Хемијски терористички напад на водовод
Директан напад диверзаната на резервоар је вероватан због недовољног физичког обезбеђења
објекта. Такав напад могао би бити извршен:
-

тајним убацивањем у обезбеђење водовода агента, односно диверзанта;
проналажењем сарадника међу радницима, запосленим у водоводном предузећу;
убацивањем отрова у магистралну водоводну цев помоћу специјалног карбуратора ДЕ-08;
непосредним нападом диверзантске групе. Најчешће ће се настојати да се у обезбеђење
водовода убаце диверзанти или врбују радници водовода за такав задатак, јер једино
такав начин диверзије даје оптималне резултате.

Убацивање отрова у магистрални водовод помоћу дозатора знатно је лакше, под условом да
диверзанти располажу тачним планом простирања магистралне водоводне цеви, да могу прићи
шахтовима и инсталирати дозатор. Такав начин напада је врло опасан, јер се тешко открива,
отров се рационално користи, равномерно дозира по потреби и дуго трује воду.
Мерама самозаштите, васпитним мерама и детаљним и објективним информисањем радника,
треба непрекидно подизати ниво безбедоносне културе и безбедоносне дисциплине.
Планови водоводног система су тајна документа и не могу се саопштавати неовлашћеним
лицима. План одбране и заштите мора бити конкретан, оперативан, прилагођен значају објеката
који се штите и конкретним условима под којима се тај план реализује. Доследност у томе је
веома значајна.
Шахтови и локације у којима су водоводне цеви доступне непозваним лицима и остали
осетљиви елементи тог система, који се не налазе у зони резервоара и водоцрпних станица,
морају се обезбеђивати, стално или повремено.
Биолошки терористички напад на водовод
Диверзантско-терористичка дејства биолошким агенсима на градски резервоар (изворишта воде)
пијаће воде могу бити опаснија од радиолошких и хемијских диверзија.
Свака особа која би попила најмање 1 чашу (1 дл) контаминиране воде, била би инфицирана
узрочницима трбушног тифуса, односно тешко отрована токсинима стафилококног
ентеротоксина или ботулин-токсином. После инкубационог периода од 36 сати (за ботулизам), а
до 21 дан (за трбушни тифус), код свих осетљивих (неимуних) особа манифестовала би се
заразна болест, па би се наједном успоставила типична, експлозивна хидрична епидемија заразе.

Од момента инфекције до коначног излечења све особе које би пиле контаминирану воду
постале би секундарни извори инфекције за здраве особе које нису пиле воду. Зараза би се
ширила, јер инфициране особе не знају да су инфициране и опасне за околину у току читавог
инкубационог периода, крећу се, путују, раде и забављају, као да ничег није било. Епидемија се
брзо шири и у крајевима у којима није изведена диверзија. Димензије епидемије није могуће
предвидети нити ограничити. Према томе, последице биолошких диверзија су далеко опасније
од свих других врста диверзија класичним и Н(Р)Х средствима.
У ванредним приликама или у ратном стању, водоводни систем ће се обезбеђивати у складу са
плановима који се реализују у тим ситуацијама.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити цело подручје општине Сокобања, а могу се
пренети и шире, где се очекују последице на целој територији јединице локалне самоуправе
(секундарне последице). Констатује се да је у складу са тиме то III ниво несреће.
4.5 Пожари и експлозије
Општина обезбеђује спровођење организације и мера заштите од пожара и предузима друге мере
које имају за циљ унапређење заштите од пожара. Скупштина општине својом одлуком доноси
План заштите од пожара.
Могуће врсте пожара
Према објекту на коме може доћи до пожара на територији општине Сокобања могући су
следећи пожари:
1. Пожари на отвореном простору:
-

шумски пожари (планине)
пољски пожари
пожар депоније, при чему треба имати у виду да поред градске депоније постоји
низ дивљих депонија на којима су различити запаљиви материјали.

2. Пожари у затвореном простору:
-

у стамбеним објектима
у производним објектима
у магацинима
у трговинским радњама
у школама
у угоститељско-туристичким објектима
у хотелима
у здравственим објектима

3. Пожари на транспортним средствима у друмском саобраћају. Узроци ове врсте
пожара могу бити:

-

неисправан систем снабдевања горивом
неисправан електрични систем
неисправан мотор
саобраћајни удес
упала робе која се транспорту.

4. Пожари на трафо-постројењима
Пожари на отвореном простору:
Пожари на отвореном простору захватају шуме, жита, ускладиштену сточну храну и друге
материјале на отвореном простору; наносе велике материјалне штете примарног и секундарног
карактера.
Код сеоских домаћинстава која складиште сточну храну (сено, слама, кукурузовина) у кругу
дворишта могући су пожари на отвореном простору у зимском периоду. Узроци ових пожара
могу бити различити (варнице из оближњег димњака, самозапаљење, неопрезно руковање
ватром, намерна паљевина и др.) и по правилу изазивају велику материјалну штету.
Међутим, ови пожари се лако преносе на стамбене и помоћне објекте околних домаћинстава, па
тако последице могу бити веома обимне.
а) Шумски пожари
Шумски пожари су могући на читавом делу пошумљеног подручја територије општине
Сокобања, и то у летњем периоду.
Узроци ових пожара могу бити различити:
- удар муње или грома
- ложење ватре у шуми или поред шуме
- намерна паљевина.
Међутим, у јесењем и пролећном периоду у сеоским атарима, на крајевима ораница, долази до
паљења закоровљених површина ради пољопривредне обраде, при чему долази до пожара
жбунастог и ниског растиња, који у начелу не изазивају велике штете, али се због интензитета и
појаве ветра често преносе и на оранице са житарицама и на шуме у близини и изазивају велике
економске штете.
Отежавајуће околности у гашењу ових пожара би биле следеће:
-

непроходне путне комуникације према могућим локацијама пожара
релативно велика удаљеност локација за водоснабдевање у току гашења пожара
релативно слаба насељеност подручја на коме су могући шумски пожари
неповољна старосна структура становништва у насељима која су релативно близу
локацијама где су могући шумски пожари
појава ветрова у време пожара.

б) Пољски пожари
Ова врста пожара се јавља у летњем периоду, за време жетве, на површинама под житарицама и
по правилу, изазива велику материјалну штету. Карактерише га веома јак интензитет, тако да су
интервенције најчешће закаснеле.

Узрок избијања ове врсте пожара може бити:
-

елементарна непогода са појавом грома
из техничких разлога, због кидања и пада електропроводника или електричног стуба
људски фактор, при чему се најчешће јавља недовољно противпожарно обезбеђење у току
комбајнирања.

Ову врсту пожара, због захваћености већих комплекса ватром, прати тзв. пожарна олуја - појава
при којој се, услед интензивног горења (сагоревања кисеоника), према зони ватре крећу
ваздушне масе, што постепено прелази у ветар, потом и у олују, која још више разбуктава ватру
и шири пожаром захваћену површину.
Пољске пожаре можемо очекивати на целој територији општине Сокобања у зависности од
периода године.
в) Пожар депоније
Због великих количина сабијеног отпадног материјала органског и
неорганског порекла и услед великих количина влаге у
унутрашњости депоније долази до стварања „џепова“ метана.
Међутим, истовремено услед сабијености и влажности долази до тзв.
самоупале нагомиланог материјала, што може да доведе до мањих
или већих експлозија метана и паљења читаве депоније, а потом и до
преношења пожара на околину.
До паљења депоније, експлозије гасова и преношења пожара на околину може доћи и услед
ненамерне или намерне паљевине, или због ложења ватре (или паљења корова и ниског растиња)
у близини депоније, као и до паљења депоније ради сакупљања секундарних сировина јер је иста
необезбеђена.
Пожари на затвореном простору:
а) Пожари у стамбеним и помоћним објектима
Ова врста пожара је могућа током читаве године, како у граду тако и у сеоским месним
заједницама, а најчешћи узроци могу бити:
-

људска непажња или намера
неисправност електроуређаја
неисправност електроинсталација до стамбених објеката и у стамбеним објектима
нестручно - лаичко постављање и развођење електроинсталација до помоћних
објеката и стаја и унутар помоћних објеката и стаја
неправилно руковање грејним телима и отвореним пламеном
неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих, па и експлозивних материјала у близини
грејних тела и отвореног пламена
неопрезно руковање алатима који варниче
нестручно извођење радова: сечења, заваривања и лемљења
неправилно изграђени и неисправни димњаци

-

дечје игре
складиштење зимске сточне хране (сено, слама) у близини стамбених објеката односно
димњака, или складиштење на таванима
самоупала ускладиштене влажне сточне хране (најчешће сена) и огревног материјала
(влажног угља).

Пожари на објектима у насељима која имају густу изграђеност, где су објекти близу, могу
настати услед преношења пожара са једног објекта на суседне објекте.
Посебна врста опасности од пожара по стамбене и друге објекте у насељеним местима прети од
објеката који користе или складиште лако испарљиве, запаљиве и експлозивне материјале
(бензинске пумпе).
б) Пожари у производним објектима
Ова врста пожара наноси највеће материјалне штете, а најчешће је последица људске непажње и
неодговорног односа према предузимању превентивних мера у заштити од пожара.
Код правних субјеката где су запослени обучени у области заштите од пожара ова врста пожара
се најчешће завршава на нивоу тзв. почетних пожара.
Ова врста пожара је могућа током читаве године, а најчешћи узроци могу бити:
-

људска непажња или намера
неисправност громобранских инсталација
неисправност електроинсталација и електроуређаја
неправилно руковање грејним телима и отвореним пламеном
неопрезно држање лако испарљивих, запаљивих, па и експлозивних материјала у близини
грејних тела и отвореног пламена
неопрезно руковање алатима који варниче
нестручно извођење радова: сечења, заваривања и лемљења
самоупала ускладиштеног материјала и др.

Под великим пожарним ризиком и оптерећењем су објекти у индустријским зонама општине
Сокобања.
в) Пожари у објектима где се окупља већи број лица (трговине, школе, туристичкоугоститељски објекти, спортска хала)
Узроци ових пожара су идентични претходно набројаним. Међутим, ови пожари су
карактеристични по томе што их, осим велике материјалне штете, прати велики број
психотрауматизованих, повређених и затрованих особа.
Овој врсти пожара посебно су изложени: спортска хала, дискотеке и кафићи, хотели, здравствене
установе.
Пожари на транспортним средствима
У транспорту често долази до појаве пожара, било транспортног средства било робе која се
превози, па и објеката који се нађу у близини. Ситуација постаје нарочито компликована ако се
на транспортном средству у време пожара налазе опасне материје што понекада изискује обимне

поступке у гашењу пожара, али и у заштити и спасавању становништва и околине.
а) Пожари у друмском саобраћају
Узроци ове врсте пожара могу бити:
-

неисправан систем снабдевања горивом
неисправан електрични систем
неисправан мотор
саобраћајни удес
упала робе која се транспортује.

Врста објеката угрожених од пожара
На територији општине Сокобања формирано је 25 месних заједница а урбанизована су насеља
Сокобања, Јошаница, Трубаревац и Ресник. Објекти у насељеним местима имају претежно
стамбени карактер а затим долазе друштвени, угоститељско-туристички, трговачки и културни.
Други значајни привредни објекти лоцирани су на ширем подручју насељеног места Сокобања,
па и на ширем делу општине (Рудник мрког угља „Соко“ у Читлуку). С обзиром на период
градње објеката, на територији општине објекти су највећим делом изграђени од тврдог
гађевинског материјала (опека и бетон). Стамбени објекти на широј територији општине и у
самом месту Сокобања су претежно типа П+1 и П+2. Код нових стамбених објеката међуспратне
конструкције су од армираног бетона а кровне конструкције су дрвене, док су сви објекти
покривени црепом.
Индивидуални пољопривредни објекти представљају извор потенцијалних опасности од
настајања и проширења пожара, јер се у овим објектима највише држи сточна храна и друге
запаљиве материје (мисли се на помоћне објекте у сеоским насељима), као и сама близина
суседних објеката.
Стамбени објекти у општини Сокобања изграђени су – изведени од ватроотпорних материјала.
Међутим, код огромног броја објеката, посебних стамбених зграда, постоје недостаци који се
односе на снабдевање водом, хидрантима, противпожарним цревима, пожарним степеништима и
нужном расветом. Осим стамбених објеката постоје и објекти привредног карактера. Код ових
објеката је у већој или мањој мери присутна пожарна опасност, а нарочито код оних који су
раније изграђени са конструкцијама изведеним од материјала који нису ватроотпорни (Рудник
„Соко“ и објекти од дрвене грађе и блата - чатма).
У магацинима трговинских организација и рудника „Соко“ употребљавају се лако запаљиве и
експлозивне материје, чија употреба и руковање траже нарочиту стручност и опрезност, као и
прописно ускладиштење.
Анализирајући просторно стање објеката на територији општине, а узимајући у обзир и
потенцијалне опасности у њима могу се претпоставити следећи могући извори опасности од
пожара, јер се врши складиштење нафтних деривата и запаљивих гасова:
-

Нис петрол Сокобања, БП „Сококомерц“, БП „Соко-М“, БП „Гас Оил 1 и 2“, магацин
експлозивног материјала Рудника мрког угља „Соко“, Рудник мрког угља „Соко“
Хотелски објекти: „Здрављак“, „Турист“, „Сунце“, „Моравица“, „Парк“, „Бањица“,
ресторани „Чикаго“ и пансион „Лав“
Завод за рехабилитацију, превенцију и лечење хроничних неспецифичних и
професионалних обољења плућа Сокобања

-

Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију плућних обољења и очних обољења
„Озрен“ Сокобања.

Остали објекти који могу бити угрожени од пожара.
-

Дом здравља Сокобања
ЈКП „Напредак“ Сокобања
Југоисток Ниш, Електродистрибуција Зајечар, Погон Сокобања
Организација за туризам и културу са биоскопом „Моравица“
зграда основне и средње школе
кафићи и дискотеке
зграда општине Сокобања и Суда
библиотека „Стеван Сремац“
дечји вртић „Буцко“

Уз наведене могуће изворе опасности, потребно је истаћи као изворе опасности и угрожености
од пожара и индивидуалне објекте, складишта пољопривредних пороизвода и сточене хране на
територији општине.
Што се тиче стања противпожарне заштите, у наведеним објектима постоје апарати за почетно
гашење пожара, и лица која су обучена за противпожарну заштиту.
Наведени објекти се налазе поред самих улица у насељу, где је развијена саобраћајна
ифраструктура и прилиз противпожарних екипа је омогућен до самог објекта.
На целој територији општине Сокобања постоји водоводна мрежа са хидрантима, а постоје два
језера са отвореним водама, као и базени са водом у власништву општине и приватних лица предузетника. У свим месним заједницама, у приватном власништву постоје цистерне за осоку
које могу послужити за гашење евентуалног пожара.
Подаци о предузећима и другим правним лицима која у процесу производње користе или
складиште запаљиве опасне материје
Ред.
број

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП предузеће за подземну
експлоатацију угља „Ресавица“
РМУ „Соко“ Сокобања
2. НИС - Бензинска станица
Сокобања
3. Бензинска пумпа ''Н ПЕТРОЛ''
Сокобања - Дуго Поље
4. Занатско - трговинска радња
''ГАС ОИЛ'' Сокобања
5.
ЈКП „Напредак“ Сокобања
1.

Предузеће „Лептерија“, Хотел
„Здрављак“
7. Хотел „Моравица“
6.

Локација

Запаљива - опасна
материја

Читлук - Сокобања

експлозив и
детонатори

Алексе Маркишића бб
Сокобања - Књажевац код
Дугог Поља
Сокобања – Алексинац Реснички пут

нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати

Пут за Трговиште

депонија

Миладина Живановића

нафтни деривати

Рудничка

нафтни деривати

8.
9.
10.
11.
12.

Специјална болница „Бањица“
Хотел „Сунце“
Бензинска пумпа „Соко М“
Специјална болница „Озрен“
Специјална болница „Сокобања“

Милутина Пејовића
Светог Саве
Алексе Маркишића бб
Насеље Озрен
Војводе Мишића

нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати

Пожари на отвореном простору
Пожари на отвореном простору захватају шуме, жита, ускладиштену сточну храну и друге
материјале на отвореном простору; наносе велике материјалне штете примарног и секундарног
карактера.
До пожара на отвореном простору може доћи приликом сакупљања летине, односно жетве
комбајнима, при чему долази до појаве велике количине прашине. Због високих спољних
температура и непажњом комбајнера и самих власника парцела долази до упаљења остатака
сламе и проширења на остале парцеле и на шумске површине. Зато је потребно код оваквих
пожара едуковати комбајнере у испуњавању услова потребних у случају почетног пожара.
Код сеоских домаћинстава која складиште сточну храну (сено, слама, кукурузовина) у кругу
дворишта могући су пожари на отвореном простору у зимском периоду. Узроци ових пожара
могу бити различити (варнице из оближњег димњака, самозапаљење, неопрезно руковање
ватром, намерна паљевина и др.) и по правилу изазивају велику материјалну штету.
Код оваквих објеката чести су пожари у летњим периодима (због недостатка громобрана), услед
невремена односно удара грома у помоћне објекте при чему се пожар шири и на остале објекте у
близини.
Међутим, ови пожари се лако преносе на стамбене и помоћне објекте околних домаћинстава, па
тако последице могу бити веома обимне.
Шумски пожари
Територија општине Сокобања покрвена је шумама и растињем које заузима 19.458,46ха или
37,06% територије општине, од тога у приватном власништву се налази 7.535,52ха а у државном
власништву остали део којим газдује ЈП „Србијашуме“. Код државних шума, високе састојине у
укупној обраслој површини учествује са око 29%, изданачке састојине са око 28%, вештачки
подигнуте састојине и културе са 19,5%, шикаре са 7,5% и шибљаци са око 16%. У укупној
површини високих и изданачких састојина буква учествује са више од 70%. Остало су храстове,
церове и грабове шуме, а има и багремових засада и мањих површина са четинарским засадима.
Евидентирани су ареали лековитог биља и лековити учинак грабових шума, маде се њихово
организовано коришћење граничи са истребљивањем и захтева контролу и ограничење.
За шуме у приватној својини не постоје програми газдовања или општа основа. Процењена
дрвна маса је 66т/ха, а 97% су шуме изданачког порекла. На око 85% површина су чисте
састојине храста и цера, а на око 15% су изданачне састојне букве.
За потребе експлоатације шумске грађе од стране ЈП ,,Србијашуме“ изграђена је мрежа путева за
кретање транспортних камиона због чега је велика проходност у случају пожара. ЈП
„Србијашуме“, Шумско газдинство Ниш, Шумска управа Сокобања израдила је план заштите
шума од пожара за 2014 год.
У последње време запажа се и све чешћа појава спаљивања корова на пољопривредним
парцелама и проширење ватре, која захвата већу површину и угрожава шумске комплексе.
На територији општине Сокобања постоји већи број излетишта (обележених) која се налазе на
простору ЈП „Србијашуме“, Шумска управа Сокобања и непажњом излетника може доћи до

паљења шума. Због превентивног деловања потребно је што чешће обилазити излетишта,
едуковати излетнике на лицу места, обезбедити бурад са водом или песком ради гашења
почетног пожара.
Подаци о шумским пожарима на подручју општине Сокобања у периоду од 2003. до 2009.
године

Година

Подручје

Број
пожара
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Атар села Језера
Подножје Ртња
(атари села
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Шарбановац и
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Озрен - Власина
БуковикЈастербов врх
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На ширем реону који захвата и подручје планине Ртањ, на коме су до пре седам година извођена
гађања јединица ВС остала су неексплодирана убојна средства. Након проналаска од стране
неког лица, иста се обележе (обезбеде) и обавести Сектор за ванредне ситуације општине
Сокобања или Полицијска станица Сокобања, који након тога транспортују неексплодирано
убојно средство до места за складирање. Уколико такво средство није могуће транспортовати
исто ће бити уништено на лицу места од стране специјалне јединице ЦЗ. Приликом уништавања
убојних средстава на лицу места извршиће се шире обезбеђење терена уз претходно
обавештавање мештана и других лица на том подручју.
У оквиру Одељења за ванредне ситуације у Зајечару води се статистика о укупном броју
интервенција, врстама догађаја, врстама техничких и осталих интервенција, трајању
интервенција по фазама, просеку ангажовања снага, повређеним и погинулим на
интервенцијама.
Приказ дела статистике ватрогасно спасилачке јединице у Сокобањи представљен је на слици 1 .
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Пожар депоније
Због великих количина сабијеног отпадног материјала органског и неорганског порекла и услед
великих количина влаге у унутрашњости депоније долази до стварања „џепова“ метана.
Међутим, истовремено услед сабијености и влажности долази до тзв. самоупале нагомиланог
материјала, што може да доведе до мањих или већих експлозија метана и паљења читаве
депоније, а потом и до преношења пожара на околину.
До паљења депоније, експлозије гасова и преношења пожара на
околину може доћи и услед ненамерне или намерне паљевине, или због
ложења ватре (или паљења корова и ниског растиња) у близини
депоније
Приликом настанка пожара долази до стварања велике количине дима
који проузрокује димну завесу на ДП IIа реда 217 који је удаљен око 30
метара од депоније, при чему угрожава безбедност саобраћаја.
Коритом реке Моравице дим се шири према градском насељу и доноси
несносан смрад, услед појаве одређене врсте ветрова.
Могуће последице од пожара
Када је реч о последицама од пожара обично се разматра тренутни материјални аспект. Овај
аспект је увек могуће сагледати непосредно по извршеном гашењу пожара. Међутим, поред
материјалних - примарних последица пожара, некада су далеко обимније и дуготрајније
накнадне или секундарне последице пожара.
Један шумски пожар који би захватио пошумљени део територије општине Сокобања, поред
велике материјалне штете (примарна последица), за секундарну последицу би имао појаву
ерозивног земљишта, померање или привремени нестанак појединих животињских и биљних
врста, ремећење еколошке и климатске равнотеже на том подручју и др.
Код пољских пожара, при сагоревању житарица, могу настати исте секундарне последице као у
претходном случају, али и додатне - тло на коме се десио пољски пожар захтева дужи временски
период опоравка.
Могући пожари у стамбеним комплексима и на индустријским објектима поред материјалне
штете као примарне последице могу изазвати људске жртве и еколошка загађења.

Експлозија - општи део
Опасност од експлозија увек је присутна на територији општине, посебно знајући да се на
територији општине налази складиште експлозива (Рудник „Соко“), складишта лако запаљивих
течности (бензинске пумпе и резервоари за грејање у хотелима и приватним објектима) и
силоси.
Превоз експлозива и експлозивних материја преко територије општине врши се друмским
саобраћајем уз поштовање свих прописаних мера заштите.
Опасност од експлозија постоји такође у објектима које имају фарбаре (продавнице) и код којих
се у технолошком процесу појављује органска прашина у ваздуху (млинови и силоси).
У случају експлозија у грађевинским објектима лако може доћи до рушења дела објекта или
целог објекта, а друга последица - обавезан пратилац је појава пожара мањих или већих размера.
Откривање - проналажњење неексплодираних убојних средстава је честа појава на територији
општине (заостала неексплодирана убојна средства из првог и другог светског рата као и из
времена НАТО интервенције, или на неки други начин допремљена на територију општине). Сва
НУМС која се нађу на територији Општине се обезбеђују од стране МУП-а, а њихово изузимање
и уништавање врши екипа за дезактивирање и уништавање НУМС-а Управе за ванредне
ситуације. Уништавање НУМС-а врши се на на територији Града Зајечара, а она која се не
померају и изузимају са места проналаска уништавају се на месту проналаска уз опсежно
спровођење свих мера безбедности.
Опасност од експлозија на територији општине је пре свега присутна:
-

у складиштима експлозивних средстава
од заосталих неексплодираних убојних средстава која се налазе на територији општине;
приликом транспорта експлозивних и лако запаљивих материја преко подручја општине
(друмским саобраћајем)
у случају лагеровања експлозивних материјала (запаљиве течности, течни нафтни гас, и
експлозивне прашине).

Као последица горе поменутих опасности може наступити рушење објеката и појава пожара.
Опасности од експлозија
Експлозије су чести узроци пожара и хаварија. Од експлозија су посебно угрожени објекти где
се складиште лако испарљиве, лако запаљиве и експлозивне течности и гасови, као и објекти
(силоси) за складиштење житарица због стварања велике количине прашине, која је у контакту
са пламеном или варницом експлозивна.
Такође, угрожене су и и оне врсте транспорта (путног) који такве материје превозе или користе
као погонско гориво.
На територији општине Сокобања постоји складиште експлозивног материјала (цивилно Рудник „Соко“) које не би у радикалној мери могло угрозити становништво и материјална
добра. Међутим опасности од могућих експлозија и штетних последица по становништво и
материјална добра не треба занемаривати.

Подаци о предузећима и другим правним лицима која у процесу производње
користе или складиште запаљиве опасне материје
Ред.
број
1.
2.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП за подземну експлоатацију
угља „Ресавица“ РМУ „Соко“
Сокобања
НИС - Бензинска станица
Сокобања

3.

Бензинска пумпа ''Н ПЕТРОЛ''
Сокобања - Дуго Поље

4.

Занатско-трговинска радња
„ГАС ОИЛ“ Сокобања

5.
ЈКП „Напредак“ Сокобања
6.
Бензинска пумпа „Соко М“
7. Специјална болница „Сокобања“
8.
Специјална болница „Озрен“
9. Специјална болница „Бањица“
10.

Дом Здравља Сокобања

11.

Хотел „Здрављак“

Локација
Читлук - Сокобања
Алексе Маркишића
бб
Сокобања Књажевац код Дугог
Поља
Сокобања Алекцинац Реснички пут
Пут за Трговиште
Алексе Маркишића
Војводе Мишића
Насеље Озрен
Милутина Пејовића
Митрополит
Михаило
Миладина
Живановића

Запаљива опасна материја
експлозив и
детонатори
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
депонија
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати
нафтни деривати

Складиштењем експлозива Рудника „Соко“ из Читлука не настаје опасност од експлозије јер се
исти складишти ван насељеног места, прва кућа је удаљена око 500 метара. Може доћи до штете
приликом употребе експлозива у самом објекту – јами због неадекватног руковања истим, при
чему може доћи до великих последица као на запослене тако и на сам објекат.
Бензинске пумпе са количинама горива, осим што представљају по околину могућу опасност од
пожара, могу представљати уједно и могућу опасност од експлозије са тежим последицама по
становништво и материјална добра, посебно у Сокобањи, имајући у виду да се бензинске пумпе
налазе на улазу у насеље (индустријска зона), у чијој су близини стамбени објекти.
Што се тиче осталих објеката који врше складиштење запаљивих материја (нафтни деривати),
за сада нема елемената угрожавања експлозијом, а уколико дође узрок може бити људски фактор
(неодржавање самог објекта и уређаја на њему).
Развој дигађаја – сценарио најгорег могућег случаја
Због неприлагођене брзине условима пута као и због непоштовања саобраћане сигнализације
може доћи до уласка возила великом брзином – превртања и удара у друга возила или објекте на
пумпи као и до запаљења возила а затим и саме пумпе. Такав начин може да доведе до
експлозије на пумпи, губитка живота запослених и лица која су се задесила на пумпама.

Најгори могући догађај у случају свих врста пожара је неконтролисаност пожара а самим тим и
велика материјална штета, а у крајњем случају и губитак људских живота, приликом гашења
истих и самим окружењем ватре.
Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комплекс
привредног друштва и другог правног лица и очекују се последице на целој територији јединице
локалне самоуправе, односно града. Констатује се да је у складу са тиме то III ниво несреће.
4.6 Рушење хидроакумулационих брана
На територији општине Сокобања не постоји могућност - опасност од рушења брана и насипа
јер не постоје бране и насипи.
4.7. Нуклеарни и радиоактивни акциденти
Вековима је човек доживљавао несреће и природне катаклизме, којима се није могао
супротставити, јер је степен његовог сазнања о законитостима природе и живота на земљи био
низак. Зато су заразне болести и друге недаће харале и наплаћивале свој данак.
У новије доба, када су сазнања о законитостима природе достигла релативно висок ниво, и када
човек својим интересима подређује законитости природе, његови изуми постају и његови
непријатељи. Постали смо сведоци и савременици бројних несрећа и удеса на нуклеарним
електранама и нуклеарним реакторима, у хемијској индустрији, у лабораторијама за синтезу и
испитивање биолошки високо активних хемијских једињења и супстанци и у биолошким –
бактериолошким лабораторијама широм света.
Само у земљама Европске уније тренутно постоји 68 нуклеарних електрана с укупно 134
атомска реактора. Додамо ли том броју и број нуклеарки изван земаља Европске уније, долазимо
до бројке од око стотину опасних нуклеарки. Велика већина електрана унутар Европске уније
још увек, чак ни након 20 година од трагедије у Чернобилу, није спровела све потребне
сигурносне мере.
Због застарелости нуклеарних електрана, које су у погону више од 20 година, исте би могле
изазвати невиђену катастрофу са несагледивим последицама по живот и здравље људи и
домаћих животиња, са економским, социјалним и психолошким ефектом.

Последице многобројних малих и средњих удеса на нуклеарним електранама и нуклеарним
реакторима до данас су само мали број озрачења и обољења професионалних радника и огромне
материјалне штете, али тежих последица по становништво и животну околину није било.
Интересантна је чињеница да су удеси на нуклеарним реакторима и нуклеарним електранама све
чешћи и да остављају све теже последице на животну средину, људе, животиње и биљни свет.
Преовлађује мишљење да нуклеарне електране могу бити „нуклеарне бомбе“ на сопственој
територији. При томе се не мисли да због бомбардовања или диверзантске акције (ватреним и
експлозивним средствима) може бити проузрокована ланчана реакција фисије, а тиме и сва три
ефекта нуклеарне експлозије. То је и теоретски и практично немогуће постићи. Међутим,
разарањем реакторског постројења омогућава се „исцуривање“ радиоактивног материјала у
животну средину око постројења (плутонијум, уран и др.), чиме се та територија за веома дуг период чини неусловном за живот. Поред великог броја тренутних жртава, преживело
становништво се мора евакуисати са те територије. Ако је проузрокована масовна контаминација
тла, воде и хране, на тој територији се више не може живети (време полураспада је више хиљада
година).
Удеси или несрећни случајеви изазвани нуклеарним оружјем могли би се догодити због
несавесног и неодговорног понашања припадника оружаних снага, који рукују системима за
преношење нуклеарних пројектила (људски фактор) или због неког механичког, односно
техничког квара на пројектилима или на преносним системима (технички фактор). Људском
фактору, који је свакако важнији од техничког, може се приписати и погрешан прорачун везан за
безбедност у преношењу нуклеарних пројектила и бојних глава.
На срећу човечанства, многобројне идентификоване и неидентификоване несреће са нуклеарним
оружјем, до сада, вероватно, нису оставиле теже последице на живи свет и материјална добра,
јер, колико је познато, нуклеарни пројектили нису нехотице експлодирали на тлу или у
атмосфери. Зато су ти удеси остали на нивоу потенцијалних опасности које се могу
манифестовати као велики удеси (катастрофе).

Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комлекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе. Констатује се да је у складу са тиме то II ниво несреће.
4.8 Епидемиолошке и санитарне опасности
ЕПИДЕМИОЛОШКИ И САНИТАРНИ УЗРОЦИ НАСТАНКА ОПАСНОСТИ
Епидемиолошки и санитарни узроци настанка опасности на материјална и културна добра
општине Сокобања (цркве и храмови, библиотеке, Центар за културу, хотели, ресторани као и
сви репрезентативни објекти у културолошком и верском смислу) постоје, и ефекти таквог
деловања су врло велики али првенствено на људе и животиње. Постоји низ ситуација у којима
човекова неодговорност и првенствено нехигијена и неодржавање минималних санитарних
услова може довести до великих угрожавања људских живота због настанка низа заразних
болести и епидемије широких размера.
С обзиром да је у објектима такве врсте велики број људи присутан (на разноразним верским
свечаностима и културним манифестацијама), развој заразних болести се шири и чини се
идеалном за даљи развој и стварање могуће пандемије. Велики је број болести које могу да у
таквим ситуацијама нападну људе јер је широк дијапазон могућности да се у нехигијенским
условима створи више различитих болести. Узроци су у највећем броју случаја у постојању
неисправне воде, хране, долазак у непосредни додир са нехигијенским средствима и
материјалима и слично. Списак болести као што су колера, трбушни тифус, паратифус,
полиомиелитис, вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија, али и узрочници акутних
гастроентеритиса су део лепезе која може нашкодити целокупном људству на територији
општине.
Могући ниво несреће
На територији општине Сокобања не постоје могућности за епидемиолошке и санитарне
опасности, и самим тим могући ниво несреће је I степен несреће.
4.9 Епидемије
Под епидемијом заразне болести сматра се пораст обољења од заразне болести неуобичајен по
броју случајева, времену и месту и захваћеном становништву, као и неуобичајено повећање
броја обољења са компликацијама или смртним исходом.
Епидемијом заразне болести сматра се и појава два или више међусобно повезаних обољења од
заразне болести које се никада или више година нису појављивале на територији општине, као и
појава већег броја обољења чији је узрочник непознат, а прати их фебрилно стање.
Масовно јављање, нарочито цревних заразних болести на одређеној територији обично настаје
као последица погоршања хигијенских прилика услед разарања, земљотреса, поплава, израженог
пада животног стандарда и др.

Извесни чиниоци савременог живота, као што су: интензиван саобраћај, урбанизација која је
довела до већих померања становништва, честе и брзе промене животне средине, увоз животних
намирница и сточне хране из других земаља и континената, погодују ширењу извесних заразних
болести које раније нису биле заступљене, а неке нису биле ни познате. Сви ови чиниоци били
би још израженији у ванредним ситуацијама уз погоршање хигијенских услова.
На територији општине Сокобања ниво хигијенско-здравствене културе становништва је
одговарајући с обзиром да у свим месним заједницама постоје водоводи (централни и локални)
и на тај начин већина становништва је снабдевена текућом водом која обезбеђује одржавање
личне хигијене.
С обзиром да је водоснабдевање преко водоводне мреже обезбеђено са изворишта, бунара и
преко фабрике за прераду воде, систем водовода је затвореног типа, те је могућност загађивања
мала а вероватноћа постоји на самом изворишту.
Од обољења која би могла озбиљније угрозити здравствено стање становништва на територији
општине, јављањем у епидемијској форми, истичу се пре свега обољења респираторних органа
(грипа и обољења слична грипу), цревне заразне, паразитарне (скабиес) и остале болести
(заразна жутица - хепатитис А).
С друге стране, ако посматрамо развијеност здравствене службе на територији општине,
хигијенске прилике, хигијенске навике и здравствену посвећеност становништва, процењује се
да би рад на спречавању и сузбијању епидемија био ефикасан уз ангажовање сопствених снага,
њихову максималну ангажованост и добру организацију.
Могућој појави неке од епидемија, чак и ако она сама по себи може бити елементарна непогода,
најчешће претходи појава других елементарних непогода, пре свега земљотрес, поплава, суша,
итд.
Али, осим ових елементарних непогода, које су могуће на територији општине Сокобања, треба
узети у обзир и друге факторе који могу допринети могућој појави неке од епидемија, а то су:
- велики прилив гостију у летњем периоду
- велика покретљивост становништва које привремено ради у иностранству
- постојећа епидемиолошка ситуација из ранијег периода везана за појаву туберкулозе,
полних заразних болести и цревних заразних болести
- све лошија економска ситуација код становништва која има нарочите реперкусије области
здравства.
Осим тога, територија општине Сокобања је једно од успутних одмаралишта птица селица и
територија на којој живи или на коју долази са територија других општина већи број
животињских врста, што објективно говори у прилог могућности да становништво буде
изложено инфекцији болесних животиња (познат је већ тзв. птичји грип, који је људској
популацији предао птичји вирус H5N1). То је тип вируса који има пандемијски потенцијал, јер
се мења у тип који је заразан за људе и који се преноси са птице на човека, а онда са човека на
човека.
Имајући у виду могуће путеве преношења појединих група заразних болести, на територији
општине Сокобања могуће су следеће епидемије:
Контактне епидемије, или епидемије које се шире контактом. То су најчешће епидемије
цревних заразних болести. Али упоредо са њима могу се јавити и епидемије које се шире
пијаћом водом или храном, што значи да су чисте контактне епидемије на овом подручју веома
ретке, али их је могуће очекивати у сезони годишњих одмора (гостију) и доласка дела
становништва које ради у иностранству.

Основне карактеристике епидемија контактног порекла су следеће:
-

мало је оболелих у једном одређеном периоду
шире се центрифугално захватајући суседна домаћинства, делове насеља и читава насеља
релативно лако се реконструише редослед инфекције у епидемију
могу трајати недељама, па и месецима.

Хидричне епидемије, или епидемије које се шире пијаћом водом. Ова врста епидемије је могућа
код сеоских домаћинстава која се снабдевају водом са бунара, али је такође могућа и у свим
сеоским МЗ као и у Сокобањи, где се врши централно снабдевање водом услед могућих грешака
које се огледају у следећем:
-

могући пропусти услед којих долази до спајања површинске воде са водом за пиће која се
вади на изворишту воде
слаба санитарна заштита рејона бунара за водоснабдевање
могуће грешке или кварови у технологији пречишћавања воде
честа нестајања воде у водоводној мрежи чиме се стварају услови за стварање негативног
притиска, односно, услед чега долази до усисавања у водоводну мрежу загађеног
садржаја из околине
оштећење на местима укрштања водоводних и канализационих цеви, али и
приликом реконструкција водоводне или канализационе мреже
погрешна употреба тзв „техничке воде“ уместо воде за пиће, нарочито у угоститељским
објектима
кварови на водоводној мрежи и усисавања отпадних вода са муљем у водоводну цев.

Водом за пиће се преносе углавном узрочници цревних заразних болести: колера, трбушни
тифус, паратифус, полиомиелитис, вирусни хепатитис, бациларна и амебна дизентерија, али и
узрочници акутних гастроентеритиса.
Треба имати у виду да се водом могу пренети неке зоонозе или вирусне инфекције.
Присуство хидричне епидемије можемо уочити по следећим појавама:
-

јавља се велики број оболелих у кратком периоду
органолептички се понекад осећа фекални мирис воде за пиће и види се да је вода
замућена
могућа је истовремена појава неколико болести (трбушни тифус, паратифус, дизентерија,
вирусни хепатитис и сл).
бактериолошки налаз показује индикаторе фекалног загађења (ешерихија коли, протеус,
ентерокок), као и налаз патогених узрочника у води за пиће (узрочника трбушног тифуса,
паратифуса, дизентерије).

Алиментарне епидемије, или епидемије које се шире путем хране. Ове епидемије су могуће у
време слава, у време свадбених и других весеља и других манифестација, где се спремају веће
количине хране у угоститељским и приватним објектима, јер је храна погодно тло за развој и
одржавање многих бактерија.
Међутим, треба имати у виду да постоји могућност и намерног контаминирања хране
бактеријама, токсинима бактерија и сл.
Путем неисправне хране могу настати:

-

инфекције (трбушни тифус, паратифус, дизентерија, вирусни хепатитис)
алиментарне токсиинфекције (разне салмонеле, факултативне патогене бактерије
ешерихије коли, протеус)
алиментарне интоксикације (ботулизам, тровање стафилококним ентеротоксином).

Епидемије које се шире путем хране настају нагло и кратко трају, дакле, имају тзв.експлозивни
ток; обично су изазване једним узрочником, али је морбидитет веома висок (чак и преко 50%
захваћеног становништва).
Капљичне и аерогене епидемије, или епидемије које се шире путем ваздуха. То су, пре свега,
акутне респираторне инфекције и грип. Ова врста епидемије има своју сезонску појаву, шири се
веома брзо и лако и има висок морбидитет.
У Србији се од 2005. године прати ситуација у односу на могућу пандемију грипа коју може
изазвати вирус А (Н1-N1) за кога се сматра да је модификација вируса који је 1918. године
изазвао пандемију „Шпанска грозница“.
Трансмисивне епидемије, или епидемије које се преносе преко инсеката. У ову врсту
епидемија, мада је она зооноза (основна болест глодара), може се уврстити карантинска заразна
болест куга, јер је преносе буве имајући, пре свега, у виду чињеницу да је ова врста инсекта
свуда присутна, нарочито у сеоским домаћинствима.
Друга заразна болест која се може појавити у виду епидемије је тифус пегавац, али и повратни
тифус који преносе вашке, а вашљивост је нарочито присутна међу децом у вртићима и школама.
Трећа заразна болест је туларемија (глодарска куга) коју преносе буве, крпељи и муве (преноси
се и на друге начине: контактом, храном, водом, удисањем).
Опасности повезане са појављивањем и ширењем инфективних болести код људи и зараза код
животиња представљају безбедносни ризик који би у будућности могао бити све израженији.
Анализу епидемиолошке ситуације на подручју општине Сокобања врши Институт за јавно
здравље у Нишу. Према подацима овог института на поменутом подручју су најприсутније
епидемије из групе заразних капљичних болести.
Табела 3. Структура заразних болести у 2009. години
Сокобања
Групе заразних болести
КАПЉИЧНЕ
ЦРЕВНЕ
ВЕНЕРИЧНЕ
ТРАНСМИСИОНЕ
ЗООНОЗЕ
КЛИЦОНОШТВО
ОСТАЛЕ
УКУПНО

Оболелих
101
38
2
15
156

лнц %
000

Табела 4. Десет водећих заразних болести у 2009. Години
Сокобања
Заразне болести / стање
Ј11 Influenza vir. non identif.
А 04.9 Infectio intestbact. non
specificata
Ј02.0 Pharingitis streptococica
А09 Diarrh. et gaostroentcausa
inf. susp.
БО1.9 Varicella
Б15.9 Hepatitis А sine comate
hepatico
Б19.9 Hepatitis viralis, non
specificata
А02.0 Enteritts salmonelossa
Б86 Scabies
Б27.9 Mononucleossis

Оболелих

лнц %
000

66
10
1
22
25
5

2
2
3

Развој догађаја - сценарио најгорег могућег случаја
На територији oпштине Сокобања, децембар и јануар су месеци слава и прослава, а славска
трпеза се не може замислити без меса и месних прерађевина. Сезона свињокоља почиње, али
она са собом носи и многобројне опасности - једна од највећих је трихинелоза, чији се узрочник
може наћи у свињском месу. У објектима у којима се чувају свиње, лако могу доћи у контакт са
глодарима и преко њих добити трихинелу.
На територији општине Сокобања за сада није познато да је дошло до епидемије трихинеле, али
постоји могућност спорадичног појављивања.
Свест грађана који гаје домаће животиње подигнута је на виши ниво смим тим што се код
свињокоља и конзумирања меса и месних прерађевина пре употребе врше анализе на трихинелу
код овлашћених установа.
Здравствено збрињавање
Здравствено збрињавање лица оболелих од заразних болести врши се преко Дома здртавља, а
затим се таква лица возилима транспортују до КЦ Ниш, Клиника за инфективне болести.
Могући ниво несреће
На територији општине Сокобања не постоје негативне последице везане за епидемиолошку
ситуацију и самим тим могући ниво несреће је I степен несреће.

4.10 Епизоотија
ЕПИЗООТИЈА је учестала појава неке заразне болести која има тенденцију ширења на једну или
више врста домаћих животиња у неком крају.
Све болести узроковане живим узрочницима (бактерије, вируси, рикеције, гљивице, протозои),
називају се заразне или инфективне болести. Неке од њих појављују се на мањем броју
животиња, појединачно или спорадично. Међутим, већи број заразних болести појављује се на
великом броју животиња, тј. масовно.
На територији општине Сокобања, постоји стална опасност од уноса и лаког продирања сточних
болести уколико истих има у суседним општинама. Ова опасност је увећана појачаном
куповином и превозом животиња, сировина и производа животињског порекла и других
предмета, односно роба којима се узрочници болести могу унети.
Отровне и друге материје које могу да угрозе сточни фонд су: природне и синтетичке отровне
материје и отровно биље, неорганске материје у недозвољеној количини, токсини бактерија,
гљивица и плесни и радиоактивне материје. Опасност од тровања настаје код прекомерног
коришћења средстава за заштиту биља, употребе загађене хране и воде за исхрану и напајање
животиња, неправилних поступака код дезинфекције, дезинсекције и дератизације, код грешака
у узгоју и држању животиња (неконтролисано давање лековитих средстава) и грешака у
производњи, преради и складиштењу сировина и производа животињског порекла. Токсини
салмонела су чести изазивачи тровања људи храном животињског порекла.
Сва насељена места у Општини немају ветеринарске станице али су број и локација постојећих
ветеринарских станица такви да ветеринарски радници из тих станица могу, одговарајућим
превозним средствима, да редовно пружају здравствену заштиту животиња и до најудаљенијих
насељених места.
Лабораторијска испитивања ткива на беснило обавља лиценцирана лабораторија. Дијагностику
заразних болести, праћење појава и кретања заразних болести, контролу исправности и
квалитета хране, контролу сточне хране, предузимање свих потребних мера на спречавању
настанка и ширења болести за територију општине врши Ветеринарски специјалистички
институт .
Све ветеринарске станице и службе располажу ветеринарским лековима и вакцинама, које су
отприлике на нивоу месечних потреба.
Могуће штете у сточарству и материјалне последице зависе од врсте заразне болести и да ли је
болест на време откривена, пре него се раширила на већи број животиња. Комплетан
ветеринарски потенцијал општине се у таквим ситуацијама ставља на располагање за потребе
спречавања ширења и заустављања сточне заразне болести.
Општина Сокобања располаже сточним фондом од 4756 грла крупне стоке, 8986 оваца, 11478
свиња, 1245 коза и др. Наведени сточни фонд се налази у сеоским насељима и од наведеног
броја 70% стоке се чува у затвореним просторима – шталама, док се 30% налази на испаши у
привременим објектима – колибама. Због слободног кретања животиња на испаши, као и
каснијим пресељењем (у зимским условима) у села може доћи до преношења разних болести и
до проширења болести у затвореним објектима.
Заразне болести на овом терену могуће су због ширине простора и кретања дивљих животиња
које представљају преносиоце заразних болести са суседних терена који су већ заражени. Самом
испашом стоке на таквим теренима долази од инфицирања терена а након тога и животиња.
Превентивно деловање на заштити терена могуће је извести куративним деловањем на сам
терен, након утврђивања саме болести.

У периоду израде ове процене на територији општине Сокобања угрожена подручја од
епизоотије била су Николинац и Дуго Поље. Евидентиран је изазивач болести вирус, род: орби
вирус. Извор и путеви преношења болести су оболеле животиње.
На самој територији угрожен је сточни фонд:
угрожена домаћинства: 101
угрожене фарме: 3
број оболелих животиња: крупна стока 278, ситна стока 38
број угинулих животиња:27.
Заразне болести животиња (домаћих и дивљих)
Појава заразних болести код домаћих животиња може изазвати изузетне економске губитке,
нарочито на организованим фармама, али и код свих домаћинстава која држе домаће животиње.
Међутим, поред економских губитака услед масовног угинућа домаћих животиња, постоји
велика опасност да се поједине заразне болести животиња пренесу на људе (тзв зоонозе) и тако
изазову епидемију.
Масовна угинућа дивљих животиња могу изазвати одређене поремећаје у природи, али исто тако
заразне болести дивљих животиња могу бити опасне за становништво и домаће животиње
(пример птичјег грипа 2005/2006).
На територији општине Сокобања су могуће следеће заразне болести животиња:
Заразне болести животиња изазване бактеријама
Црвени ветар је заразна болест од које обољевају свиње, али се спорадично може појавити и
код јагањаца, телади, птица, ћурака и фазана. Човек се такође може инфицирати узрочником
црвеног ветра, те и ова болест спада у зоонозе. Узрочник црвеног ветра се налази распрострањен
у природи – у земљишту, у води и на рибама.
Малеус или сакагија је заразна болест копитара, а обољева и човек, те је отуда и зооноза. Извор
заразе може бити инфицирана храна, вода или прибор животиња. Препознаје се по чворовима на
кожи.
Пастерелоза је заразна болест која се јавља код домаћих и дивљих животиња, најчешће код
домаће живине (услед лоших хигијенских услова и хладноће), а код човека се јавља као локална
инфекција. Ову заразну болест живине је могуће очекивати у свим насељима.
Ботулизам је обољење које настаје услед тровања храном, а јавља се код разних врста
животиња, најчешће код говеда, коња и птица . Узрочник је бактерија под називом Глостридиум
ботулином која је веома распрострањена у природи.
Заразне болести животиња изазване вирусима
Беснило је заразна болест домаћих и дивљих животиња, а могу оболети и људи. Вирус се

преноси контактом оболеле животиње од беснила при чему вирус напада централни нервни
систем проузрокујући губљење свести, појаву парализе и јаку раздражљивост организма. Извор
заразе су животиње оболеле (вирус излучују преко слине) или угинуле од беснила. За ову
територију битно је указати на могућност појаве беснила код лисица и паса.
Бактеријске и вирусне болести пчела
Бактеријске и вирусне болести пчела могу бити изузетно опасне за веће пчелињаке, јер их могу
готово уништити, што представља изузетно велику економску штету. Ове болести нису опасне
по људе те се неће улазити у шира објашњења. За ову прилику наводимо само неколико болести
пчела:
америчка трулеж пчелињег легла болест пчела у већим пчелињацима
европска трулеж пчелињег легла
мешинасто легло
пчелиња парализа
За заштиту животиња и њихово збрињавање на територији општине постоје три ветеринарске
станице. Радници ветеринарских станица су свакодневно на терену где исти имају пунктове,
врше прегледе по домаћинствима и на тај начин делују превентивно на утврђивању и
спречавању заразних болести.
За сада не постоје капацитети за збрињавање оболелих животиња.
Развој догађаја – сценарија најгорег могућег случаја
Птичјем грипу (авијан инфлуенца) посвећујемо посебну пажњу, јер је територија општине
Сокобања, са ослонцем на Бованско и Врмџанско језеро, погодна успутна станица за птице
селице које су носиоци вируса који изазива птичји грип, а на птичји грип је посебно осетљива
домаћа живина која може да оболи и угине у великом броју и за кратко време.
Птичји грип је заразна болест птица изазвана различитим подтиповима А вируса птичјег грипа
од којих је најпатогенији вирус Н5N1. Скоро све птице су осетљиве на инфекцију овим
вирусима.
Болест најчешће настаје као последица директног контакта са оболелим птицама, али и
индиректним путем, јер инфициране птице излучују велику количину вируса путем секрета и
екскрета и тако загађују земљиште, храну, воду. Вирус може да се пренесе преко тела или ногу
животиња, као што су глодари, посебно они који живе поред воде; контаминираном опремом;
возилима, одећом и обућом итд.
За већину људи ризик да оболе од птичјег грипа је мали, јер је ово пре свега болест птица и
инфекција се углавном не преноси на човека. Потенцијалну опасност за човека представља
директан контакт са зараженом живином или површинама и предметима који су контаминирани
излучевинама инфицираних птица.
Симптоми птичјег грипа код човека варирају од оних карактеристичних за обични грип
(грозница, кашаљ, бол у гуши, болови у мишићима) до инфекције очију, запаљења плућа,
тешких респираторних стања и других тешких и по живот опасних компликација.
Вакцина за заштиту људи од птичјег грипа не постоји.

Могући ниво несреће
Негативне последице несреће могу захватити део објекта - постројења или цео комлекс
привредног друштва и другог правног лица и не очекују се последице на целој територији
јединице локалне самоуправе, односно града. Констатује се да је у складу са тиме то I ниво
несреће.
4.11. Биљне болести
Биљне болести и штеточине чија изненадна и масовна појава на пољопривредном и шумском
биљу и на биљним производима може да има карактер елементарне непогоде и тиме угрози
биље и биљне производе на ширем подручју су:
a) на ратарским и повртарским културама: скочибубе, кукурузна пипа, подгризајуће и лисне
совице, метлица, пламењача кромпира, парадајза и лука, болести трулежи као и глодари
(пољска волухарица - хрчак)
b) у воћарству и виноградарству: јабучни смотавац, грожђани мољац, чађава краставост
јабуке и крушке, пламењача винове лозе
c) складишне штеточине: житни жижак, брашнени мољац, мали брашнар, житни мољац
d) у шумарству: губар, дудовац.
Критични период и карактеристике
Најкритичнији период угрожености биља од болести и штеточина су пролеће (време сетве,
ницање усева и почетак вегетације), време цветања воћа и винове лозе и шумског дрвећа, као и
летњи и рани јесењи период, а за складишне штеточине све време ускладиштења производа. Као
најугроженије културе од болести и штеточина истичу се кукуруз, пшеница, кромпир, лук, воће
и винова лоза, а у мањем обиму шумско биље.
Масовна појава наведених и других биљних болести, штеточина и корова на пољима може
проузроковати велике штете, како у умањењу приноса, тако и у смањењу квалитета производа, а
може за последицу имати и изумирање паркова и зелених површина и дугогодишњу заразу
земљишта са одређеним биљним болестима и штеточинама.
На територији општине не постоји служба за заштиту биља и сузбијање штеточина.
Алергене биљке
Најновији подаци у свету говоре да сваки четврти становник планете
пати од поленске алергије, а сваки осми је алергичан на полен
амброзије и да су ове бројке, нажалост, сваке године у порасту.
Поленска грозница је алергијско обољење сезонског карактера
изазвано поленом из дрвећа, трава, корова. Када организам
преосетљиве особе (којих је сваке године све више) дође у контакт са
алергеном у року од неколико минута или сати испољиће се
симптоми алергије. Симптоми алергије могу бити испољени у

благом облику када не ремете радну способност, али и у тежим облицима, па и драматичним
када угрожавају живот (у случају гушења).
Најчешће алергене биљке на територији општине које угрожавају здравље становништва су:
бреза, топола, канадска топола, липа, разне траве, амброзија и друге. Посебно место у новије
време међу алергеним биљкама заузима амброзија. Цвета од јула до октобра. Полен избацује
најчешће у јутарњим часовима, а ветар га разноси на велике удаљености. На подручју општине
Сокобања амброзија расте најчешће уз државне путеве, на необрађеном земљишту. Изузетно се
тешко уклања, а ниче готово свуда.
Уништавање амброзије је најбоље извести док је још у порасту кошењем или прскањем
тоталним препаратима за корове и амброзију.
На територији општине Сокобања амброзија је у слабом порасту због редовног уништавања и
одржавања површина на којим је највише заступљена, а по налогу испекцијских служби.
5. Процена снага, средстава и превентивних мера за заштиту и спасавање
Снаге заштите и спасавања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Скупштина општине
Општинско веће
Председник општине
Општинска управа
Општински штаб за ванредне ситуације
Повереници цивилне заштите
Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и спасавање
Јединице цивилне заштите опште намене
Лична и колективна заштита
НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Скупштина општине
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и
културних добара на територији општине а у складу одредбама Закона о ванредним ситуацијама,
(у даљем тексту: Закон), Скупштина општине Сокобања врши следеће послове:
-

доноси План и Програм развоја система заштите и спасавања на територији општине, у
складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије
планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне
заштите на територији општине
образује Општински штаб за ванредне ситуације
разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ
Влади Републике Србије
образује Ситуациони центар за потребе локалне самоуправе, у складу са прописима
разматра извештаје председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање
обавља и друге послове у складу са Законима и другим прописима.

Општинско веће
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, животиња,
материјалних и културних добара на територији општине у складу са Законом, Општинско веће
врши следеће послове:
-

-

доноси Процену угрожености за територију општине
доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода
доноси Одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа
прати реализацију превентивних мера заштите
преко Регионалног центра, прати стање угрожености на територији општине,
предузима мере у циљу спречавања настајања и елиминисања ванредне ситуације и о
спроведеним активностима обавештава Скупштину општине и
предлаже акта која доноси Скупштина општине у циљу регулисања деловања у
ванредним ситуацијама.
Председник општине

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, животиња,
материјалних и културних добара на територији општине у складу са Законом, председник
општине врши следеће послове:
-

стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања
обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи
његовим радом
одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање
у сарадњи са начелником штаба предлаже постављење осталих чланова штаба за
ванредне ситуације
доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
прописима
усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је оснивач општина
у циљу спровођења мера заштите и спасавања, кроз активност Регионалног центра
предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
усвајање
налаже формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите Опште намене
остварује сарадњу са начелником Зајечарског управног округа и окружним штабом за
ванредне ситуације у јединственом и усклађеном деловању у ванредним ситуацијама
наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица и материјалних добара са
угроженог подручја и стара се о њиховом збрињавању, преко Окружног штаба
стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања
одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне
заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва,
животиња и материјалних добара у општини
одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правним лицима у
ванредној ситуацији

-

остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и
Војском Србије, преко Окружног штаба за ванредне ситуације, у циљу усклађивања
активности у ванредним ситуацијама
разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје
надлежности и
извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији.
Општинска управа

Општинска управа у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавања обавља следеће
послове и задатке:
- прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима
мере за заштиту и спасавање
- учествује у изради Процене угрожености територије општине Сокобања
- учествује у изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
- учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва
- учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва
- стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне
ситуације
- врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности
- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествује у изради студија покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине
- стара се о обезбеђивању телекомуникационе и информационе подршке за потребе
заштите и спасавања
- организује, развија и води личну и колективну заштиту
- учествује у организацији, формирању и опремању јединице цивилне заштите опште
намене
- остварује сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације и
- обавља и друге послове заштите и спасавања.
Послови заштите и спасавања општине
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за oпштину Сокобања вршиће Општинска управа општине Сокобања
преко својих Оделења
Општинска управа општине Сокобања вршиће следеће послове:
- носилац је активности на изради Процене угрожености Општине
- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања у оквиру стварне и месне надлежности Регионалног
центра (као дела Плана одбране општине)
- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединице цивилне
заштите опште намене;

-

преко Регионалног центра прати опасности, обавештава становништво о опасностима
и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и
других несрећа
предлаже набавку средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у РС,
учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију
Општине
организује, развија и води личну и колективну заштиту
усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
општинама
остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне
ситуације
израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединице ЦЗ опште
намене;
врши и друге послове из области заштите и спасавања.

Правне и административно-техничке послове за потребе Оштинског штаба за ванредне
ситуације вршиће Служба за правне и скупштинске послове Општинске управе општине
Сокобања.
Општински штаб за ванредне ситуације
Општински штаб за ванредне ситуације спроводи обједињавање, координацију и руковођење
снагама за заштиту и спасавање јединица цивилне заштите опште намене које формира општина
и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи, животиња и материјалних
добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода,
техничко–технолошких несрећа и других опасности на територији општине Сокобања.
Поред надлежности утврђених Законом, Општински штаб за ванредне ситуације може наредити
и следеће мере:
-

мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних
средстава
ангажовање оспособљених правних лица
увођење дежурства правних лица
посебан режим обављања одређених комуналних делатности
посебне мере и поступке хигијенског карактера
посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима
евакуацију становништва
одређивање другачијег распореда радног времена
посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга (вода,
електрична енергија, градски превоз и сл.)
привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима
привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима
односно корисницима
обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних
лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и
спасавању
корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и
других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја
друге мере.

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Повереници цивилне заштите
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у
случају појаве опасности по људе и материјална средства, Општински штаб за ванредне
ситуације именује поверенике цивилне заштите и њихове заменике у несељеним местима на
територији општине Сокобања.
Повереници и заменици повереника у насељеним местима предузимају непосредне мере за
учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне
заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по упутствима
повереника, односно заменика повереника.
Оспособљавање правних лица за заштиту и спасавање
Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Сокобања
одређује посебним актом председник општине.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у
случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу
са својом делатношћу, као и задацима које им нареди општински штаб за ванредне ситуације.
Ангажовање оспособљених правних лица врши општински штаб за ванредне ситуације.
Председник општине оспособљеним правним лицима уговором обезбеђује накнаду стварних
трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне
заштите.
Оспособљена и овлашћена привредна друштва и друга правна лица за спровођење мера заштите
и спасавања на територији Општине Сокобања су:
Ред.
број
1

Назив привредног
друштва и другог
правног лица

2

2
ЈП ,Дирекција за
урбанизами изградњу
ЈКП „Напредак“

3

Дом Здравља

1

4
5
6
7
8
9
10

Одговорно лице

Адреса

Телефон
/факс

Име и презиме

3

4

ВојиславаИлића 2
Хајдук Вељка 22

Примедба

5

Контакт
телефон
6

830-078

Виолета Костић

064/8568906

директор

830-098

Саша Дрљача

директор

Митрополита Михаила 830-177 Др Драгољуб Петровић 062/8813127

Центар за социјални
Немањина бб
рад
ОО Црвеног Крста
Немањина бб
Специјална болница
Војводе
Сокобања
Мишића 48
Специјална болница
Милутина Пејовића 40
Бањица
Специјална болница
Озрен
Озрен
Добровољно
ватрогасно друштво
ВојиславаИлића 2
Сокобања
ЕД Сокобања
К. Милоша бб

7

директор

Владимир Павловић

директор

Милица Миленковић

руководилац

830-174

Др Весна Милановић

директор

830-122

Предраг Стојановић

063/462440

директор

830-520 Др Михајло Јовановић 063/7014739

директор

830-561

Драган Јовић

председник

Синиша Петровић

управник

Циљ заједничког рада је да се спроведу превентивне мере и задаци заштите и оствари
координација рада свих субјеката на нивоу локалне заједнице, како би се успешно одговорило
различитим облицима угрожености људи, животиња и материјалних добара.
Јединице цивилне заштите опште намене
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање
сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних
и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за
одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и
друге активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
У општини Сокобања формираће се јединице цивилне заштите опште намене и то два вода са
укупно 60 обвезника цивилне заштите (шест одељења од 10 лица са по три екипе у одељењу ).
Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене извршиће Општинска
управа општине Сокобања у складу са Законом.
Лична и колективна заштита
Лична и колективна заштита у општини организоваће се по месту рада и месту становања.
Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да за потребе личне заштите и
спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и
држе у исправном стању средства и опрему у складу са Уредбом којом се уређују обавезна
средства и опрема за личну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа.
Одељење за привреду и локални економски развој је у обавези да у сарадњи са организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације, припреми упуства и друге публикације којима ће се
вршити едукација становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији.
Посебна пажња посветиће се едукацији становништва на реаговање у поплавама, пожару и
земљотресу.
5.1. Превентивне мере заштите
Мере које су предвиђене и / или реализоване просторним планирањем, пројектовањем и
изградњом објекта постројења – комплекса (и уређење простора од интереса за одбрану
земље)
Принципи и правила уређења и грађења простора служиће за:
-

утврђивање обавеза урбанистичке разраде Просторног плана општине
регулисање грађења на пољопривредном, водном и шумском земљишту
регулисање грађења у стамбеним целинама утврђеним просторним планом изван
грађевинских рејона насеља

Зоне посебне намене заузимају знатне површине у општини и условљавају активности на
просторима који су у непосредној околини.

Основни задаци приликом уређења простора Општине за потребе одбране су:
-

обезбеђивање услова за оптималан мирнодопски развој општине и насеља у општини
активирање привредних потенцијала и оспособљавање свих видова комуникација за
друштвено-економски развој, што је уједно у функцији обезбеђења просторних
предуслова за одбрану, заштиту, рад и живот људи у ратним и ванредним условима.

Најугроженији део територије општине је насеље Сокобања, у којој је концентрисан највећи
број људи, грађевински фонд и индустријска зона.
Да би се елиминисао сваки потенцијални ризик, а у складу са интересима одбране земље, у
урбаним срединама треба предузети следеће мере:
-

-

-

при изградњи стамбених објеката, индустријских постројења, складишта и других
објеката, определити се за изградњу са мањим коефицијентом изграђености
при изградњи вишепородичних, привредних и јавних објеката заштиту становништва и
материјалних добара вршити изградњом двонаменских склоништа допунске заштите у
складу са Проценом о угрожености територије општине Сокобања од ратних дејстава
изградњу система саобраћајница који треба да омогући одржавање проходности
комуникација и брзу евакуацију становништва
обезбеђење ширине уличних профила (по правилнику о изградњи путева) који ће
омогућити да и у случајевима рушења објеката главних саобраћајница, пре свега
државних путева II реда, могу да функционишу
предузимање безбедносних мера заштите инсталација водовода и зона изворишта и
водозахвата од разних могућих видова контаминације
прецизно лоцирање и деинсталирање неексплодираних пројектила заосталих на
територији општине.

Посебни пажњу посветити:
-

у циљу спречавања настајања хемијских акцидената,
зонирању и размештају
индустријских капацитета са опасним материјама ван зона становања
дефинисању услова за изградњу грађевинских објеката према потребном нивоу
сеизмичке отпорности
могућностима алтернативног снабдевања становништва водом за пиће
дефинисању алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију
могућностима обавештавања и узбуњивања становништва
другим елементима заштите и спасавања становништва
предвиђа се изградња заштитних објеката одређене отпорности (њихове локације и други
слични подаци биће одређени).

Елементарном непогодом сматра се опасна природна појава која прекида уобичајено одвијање
живота, узрокује жртве, штету већег обима на имовини или њен губитак, штету на
инфраструктури или околини у мери која превазилази могућност локалне самоуправе да их сама
отклони без државне помоћи.
Елементарном непогодом сматрају се нарочито земљотреси снаге од 7 и више степени МКСС
скале, те олујни и оркански ветрови јачине 8 и више бофора. Елементарном непогодом сматрају

се и пожари, поплаве, суше, град, јаки мразеви, изразито велики снегови, нагомилавање леда на
водотоцима, одрони земљишта итд.
Анализом комплекса природних фактора на простору општине Сокобања утврђено је постојање
ризика од следећих елементарних непогода:
Град – Највећа учесталост појављивања грмљавинско – градоносних облака је у интервалу
између 13 и 17 часова, када је забележено 65% свих појава града у току 24 часа. У току године
град се искључиво јавља у вегетационом периоду. Жестина појављивања облака највећа је у мају
и јуну а најмања у септембру и октобру.
Поплаве – На територији општине Сокобања речни ток реке Моравице не изазива велике
последице код изливања исте, јер у досадашњем периоду иста је плавила пољопривредно
земљиште као и део насеља „Чаир“. Критични период високох вода је пролећни период (април,
мај).
Земљотреси - Правна регулатива је дефинисала правила изградње у сеизмичким зонама. На
основу постојећих прописа за објекте грађене у сеизмичким зонама до 6 степени МКСС скале
нису предвиђени посебни технички услови изградње. С обзиром да се цела општина Сокобања
налази у зони очекиваних земљотреса до 6 степени МКСС скале, (у повратном периоду од 50
година), можемо закључити да на простору општине није потребно прибегавати посебним
условима градње у сеизмичким условима. Међутим, у дужим повратним периодима (100, 200,
500, 1000 година) интензитет очекиваних земљотреса се повећава (и до 9 степени МКСС скале),
те је за капиталне дугорочне објекте, (међуопштинске, регионалне и националне),
препоручљиво реализовати грађевинске мере изградње у сеизмичким подручјима (бар до 8
степени МКСС скале).
У складу са могућношћу појаве елементарних непогода, за простор општине Сокобања
неопходно је следеће:
-

унапређење постојећег система противградне одбране
примена асеизмичког пројектовања за вишепородичне и индустријске објекате
спровођење противпоплавних мера (техничких и урбанистичких)
јачање ветрозаштитних појасева на правцима дувања ветрова
јачање организационо - техничких аспеката служби за брзо деловање приликом
појављивања елементарних непогода.

Мере за спречавање и ограничење негативних утицаја
Имајући у виду да не постоје подаци који би квалитативно одредили стање животне средине на
поручју општине, неопходно је извршити прелиминарни мониторинг како би се установило
нулто стање и одредио однос капацитета и постојећег оптерећења животне средине, што
представља предуслов за утврђивање адекватних мера заштите и превенције према начелима
одрживог развоја.
Израда стратешких докумената представља предуслов за успешно смањење оптерећења и
оптимизацију мера неопходних за превенцију деградације животне средине. У наредном

периоду неопходно је донети Локални еколошки акциони план, Локалну агенду, Локални план
управљања отпадом, План заштите од удеса, Програм праћења и систематског мерења
индикатора стања животне средине, као и Интегрални катастар загађивача.
Ради заштите и спречавања неповољних утицаја на земљиште, неопходно је:
успоставити систем заштите земљишта од еолске ерозије постављањем ветрозаштитних појасева
спречити загађења ваздуха и онемогућити неконтролисано одлагање чврстог отпада и отпадних
вода
одговарајућим мерама у пољопривреди свести употребу пестицида и минералних ђубрива на
нужни минимум уз подстицање система еколошке (биолошке, органске, биодинамичке,
алтернативне) пољопривредне производње на теренима који су изван утицаја спољних
загађивача животне средине
санирати сва сметлишта и извршити рекултивацију девастираних подручја
санирати сва сточна гробља уз изградњу пунктова за одлагање животињских лешева и отпадака
животињског порекла до транспорта у кафилерије
организовати систем заштитне вегетације дуж већих и прометнијих саобраћајница са акцентом
на врсте које су се показале као најбољи апсорбенти олова (нпр. јаблан, топола)
извршити мерење концентрације радона на територији општине у циљу израде радонске мапе
терена, како би се на локацијама где вредност евентуално премашује дозвољену, предузеле мере
санације односно превентиве.
а) Заштита земљишта
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.

Заштита шума као комплекса са приоритетном функцијом заштите, естетских и предеонопејзажних 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

-

подизањем степена шумовитости на захтевани оптимални ниво
избор врста за пошумљавање заснован на еколошко-биолошкој основи.

б) Заштита воде
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
притокеслива реке Моравице, приобаљу и каналима за прихват атмосферке воде
за све генераторе технолошких вода обавезна је уградња уређаја (постројења) за
предтретман (пречишћавање) 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 испуштања у реципијент
при реализацији зона, локација и појединачних пројеката, обавезна је процена и
прорачун могућих и очекиваних количина и категорија отпадних вода
обавезно је озелењавање свих 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
- израда Елабората о зонама санитарне заштите за пијаће воде и термалних
извора који се налазе на територији општине Сокобања

в) Заштита ваздуха
Заштита ваздуха од загађивања спроводиће се као интегрални део стратегије и мониторске
мреже контроле квалитета ваздуха на нивоу општине Сокобања:
-

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 најбољих понуђених решења загревања објеката и еколошки прихватљивих
енергената за загревање објеката и комплекса
подстицати коришћење обновљивих извора енергије при реализацији зона и 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
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.

Мере заштите животне средине заснивају се на спречавању и отклањању штетних утицаја.
Спречавање се остварује адекватном стимулативном или пак казненом политиком, као и
едукацијом свих чинилаца система (грађана, предузетника, лица која контролишу примену
прописа и др.).
Имајући у виду наведено неопходно је радити на подизању свести у смислу одговорног
понашања грађана:
-

у поступању са отпадом у циљу смањења количина на извору као и примарном издвајању
отпада који се може рециклирати, те адекватном одлагању опасног кућног отпада
према необновљивим изворима енергије, рационалном потрошњом, подизањем
енергетске ефикасности објеката и коришћењем моторних превозних средстава
према ненаменској употреби пијаће воде
у поступању са пестицидима и минералним ђубривима, као и са жетвеним остацима
према постојећим зеленим површинама уз афирмисање бриге о хортикултурном уређењу
окућница и јавних површина
у поступању са домаћим животињама и у очувању дивље флоре и фауне и развијању
система контроле и санкционисања несавесног понашања
инсистирати на адекватној едукацији и опремљености стручних лица задужених за
контролу примене прописа из области заштите животне средине.

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

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
Велика и Мала Рипаљка

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

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 којима 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.

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 Ра 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.

Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја узгоја стоке
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе објеката за чување стоке у
суседству, и то од стамбених зграда 25 метара, од магистралних путева 200 метара, од речних
токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 25 метара. У наведеним објектима може се
чувати од 10 до 40 грла крупне стоке и до 500 бројлера.
Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја у зонама саобраћаја
За аутопутеве и магистралне саобраћајнице и обилазнице у рубним подручјима насеља утврђују
се три зоне еколошке заштите:
1. зона - појас непосредне заштите са веома великим еколошким оптерећењем ширине по 20
метара са обе стране пута, због емисија у ваздух, повећане буке и загађивања земљишта. У
заштитном појасу дозвољено је формирати заштитно зеленило, а није дозвољена изградња
стамбених, пословних и помоћних објеката.
2. зона - ужи појас заштите са великим еколошким оптерећењем ширине по 50 метара са обе
стране пута, због повећане буке и загађивања земљишта. Није дозвољена изградња стамбених,
пословних и помоћних објеката. Дозвољена је изградња објеката у функцији пута (бензинске
станице, сервиси, складишта и сл.).
3. зона - појас са малим еколошким оптерећењем ширине по 300 метара са обе стране пута, због
повећане буке и аерозагађења. Изградња стамбених, пословних и привредних објеката
дозвољена је под условом да се обезбеде мере заштите од буке.
Критеријуми заштите изворишта водоснабдевања
Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, морају бити
заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно
деловати на издашност изворишта и здравствену исправност воде.
Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта које обухвата:
-

површинско уређење терена
уклањање нехигијенских објеката
забрану грађења нових објеката који нису у функцији водоснабдевања
забрану складиштења чврстог, индустријског и опасног отпада
забрану транспорта опасних и штетних материја
забрану употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава у пољопривредној
производњи,
редовну контролу наменског коришћења земљишта.

На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног санитарног
надзора и заштите од загађивања животне средине. У том циљу реализује се систем
мониторинга квалитета и квантитета подземних вода изворишта, у складу са програмом

систематске контроле воде у изворишту. Заштита изворишта се остварује применом следећих
превентивних мера:
-

није дозвољена изградња објеката или инсталација који на било који начин могу загадити
воду или земљиште или угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката

-

забрана изградње индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити
воду и земљиште
остале врсте привредних објеката могу се градити под условом да се у њиховом
пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу
са стандардима прописаним законом

-

-

постојећи индустријски објекти морају у складу са законом обезбедити каналисање и
пречишћавање отпадних вода

-

дозвољена је изградња објеката намењених за рекреацију и туризам, под условима
заштите животне средине прописаним законом

-

чврсти отпад сакупљати само на водонепропусним површинама, а трајно одлагање отпада
обезбедити на санитарним депонијама изван шире зоне заштите

-

није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе

-

забрањује се транспортовање и складиштење опасних и отровних материја.

Поред наведених критеријума које је неопходно поштовати кроз реализацију планских решења,
опште мере које је неопходно спровести ради побољшања квалитета животне средине и
адекватног управљања квалитетом животне средине су следеће:
-

успостављање општинске службе за управљање заштитом животне средине развојем
информационог система о простору и животној средини са посебним акцентом на
мониторинг квалитета животне средине

-

побољшање информисања и обука становништва за заштиту животне средине

-

обезбеђење учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на квалитет
животне средине.

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 процес 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:

I. 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.
II. 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.
III. 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 враћајупрвобитна
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 коришћене 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.
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. Р“, 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 инфраструктуре 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 промена намене
терена
Мере које су предвиђене за одржавање и контролу инфраструктуре (друмски саобраћај,
енергетика и телекомуникације)
Друмски саобраћај
Побољшање
квалитета
постојећих
друмских
саобраћајница
реконструкцијом
и
модернизацијом и даља изградња друмске мреже на простору општине. Унапредити одржавање
друмских саобраћајница уз посебан осврт на повезивање са Коридором 10 .

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.

ПРИНЦИПИ ОДРЖИВОГ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ
Основно саобраћајни приоритети за решавање:
-

ТРАНЗИТНИ САОБРАЋАЈ
КРЕТАЊЕ У ЦЕНТРУ
ПАРКИРАЊЕ У ЦЕНТРУ
БРЗА И БЕЗБЕДНА ПРОХОДНОСТ ГЛАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА
ПОВЕЗАНОСТ ПОЈЕДИНИХ ОПШТИНСКИХ НАСЕЉА СА ЦЕНТРОМ
ОМОГУЋАВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ ПЕШАЧКОГ И БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОФИЛА УЛИЧНЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ СВИХ
ВИДОВА САОБРАЋАЈА И У ЕКОЛОШКОМ СМИСЛУ
СИСТЕМСКА ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА И ДЕСТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ УМИРУЈУЋЕМ
САОБРАЋАЈУ

Енергетика и телекомуникације
-

обезбеђење коридора за будућу преносну електромрежу на простору општине
обезбеђење квалитетне и сигурне испоруке електричне енергије за све потрошаче у
складу са повећањем потрошње на планском подручју
повећање енергетске опремљености и ефикасности потрошње у радним зонама општине
планско развијање трафо-станица у зонама интензивног развоја на простору општине
Сокобања
побољшање постојећег квалитета телекомуникационих услуга посебно у сеоским
насељима
изградња и развој кабловских преносивих ТВ система и у сеоским насељима.

Формирањем система безбедности: надзора, управљања системима безбедности и заштите,
детекцијом и идентификацијом опасности (ситуациони центар) обезбедило би се:
-

-

стварање могућности да се координирају активности различитих државних органа и
служби надлежних за спречавање катастрофа и умањивање њихових последица које могу
бити у саставу или делокругу различитих министарстава (унутрашњи послови, одбрана,
здравље, заштита животне средине, саобраћаја и др)
побољшање процеса руковођења органима и службама локалне самоуправе у
организацији заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и
стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица
организовање информисања грађана у ванредним ситуацијама (поплаве, снег,

-

-

-

земљотреси, пожари, саобраћајне несреће, хемијски акциденти и друге ванредне
ситуације)
прикупљање и сређивање података превентивног карактера о опасностима у настајању
елементарних непогода и других несрећа (поплаве, потреси, олује, пожари, саобраћајни
удеси
већих размера, несреће у привредним организацијама, епидемије заразних
болести, еколошки акциденти и сл)
прикупљање података који су од општег интереса за руковођење, а односе се на живот и
рад
становништва у општини (поремећаји и кварови на енергетским системима,
системима веза,
прекиди и поремећаји у саобраћају, снабдевању горивом, храном,
водом)
прикупљање података од становништва, органа, организација, заједница и служби
редовних делатности и других субјеката на подручју општине
обавештавање одговарајућих органа и становништва о опасностима, насталим
последицама и њиховом отклањању
узбуњивање становништва у случају опасности
размена информације са суседним центрима за обавештавање и органима унутрашњих
послова
сређивање и систематизовање прикупљених података у складу са листом питања, израда
редовних и ванредних извештаја о стању на територији
обављање послова свакодневног оперативног рада и посредовање у комуницирању преко
центара за обавештавање за потребе одређених органа
обављање и других послова за потребе СО Сокобања који се односе на ефикасније
функционисање.

Прикупљање и достављање информација спроводи се према Листи питања за размену
информација и других података система ОиО („Сл. лист СРЈ“ бр.8/96).
Прикупљене и обрађене информације достављају се окружном Центру, органима локалне
самоуправе и утврђеним надлежним органима, и другим корисницима, по посебном одобрењу.
Обавештавање становништва у миру о елементарним непогодама и другим несрећама и
догађајима од општег интереса за живот и рад становништва врши се преко средстава јавног
информисања уз претходну сагласност Штаба за ванредне ситуације, дајући службено утврђене
и проверене информације. Поступак дежурних оперативаца у центрима за обавештавање
конкретно се регулише елеборатом о раду центра за обавештавање.
Едукација - перманентна едукација становништва, укључујући децу већ од предшколског
доба, о свим аспектима заштите и спасавања
Србија се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су довеле до значајних
људских жртава и огромне материјалне штете. Ово потврђује да ванредне стиуације нарушавају
безбедност и опстанак читавих градова, па чак и региона. Последице катастрофа се ипак могу
значајно умањити ако су људи добро информисани и упознати са начином њихове превенције.
Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике Србије осмислио је и објавио Породични
приручник о понашању у ванредним ситуацијама намењен целокупној популацији Републике
Србије.
Породични приручник као први конкретнији потез на плану едукације намењен целокупној
популацији, настао је са намером да грађанима омогући лакши приступ основним

информацијама корисним за понашање у ванредним ситуацијама. Још важније, да их наши
суграђани имају пре него што до катастрофе дође. Грађанин је главни актер у овом систему јер
када се ванредна ситуација догоди – најчешће без упозорења и изненада – суочавамо се са
разним потешкоћама и препуштени смо сами себи док спасилачке екипе не стигну на лице
места. Породични приручник управо упозорава на опасности, али и пружа одговоре и даје
сугестије које се у моменту катастрофа могу показати драгоценим.
Сектор за ванредне ситуације - МУП Републике Србије спроводи образовну кампању посвећену
безбедности деце у случају елементарних непогода. Када дође до елементарне непогоде, деца су
најрањивија група, посебно деца која су у том тренутку у школи. У таквим случајевима
опасности, деца морају да знају како да се понашају и како сама да позову помоћ. Подучавање
деце о ризицима од пожара, других елементарних непогода и катастрофа је од великог значаја за
њихово развијање свести и боље разумевање околине у којој они и њихове породице живе.
Искуство нам говори да деца, која су подучена о ризицима од пожара, елементарних непогода и
осталих катастрофа, играју значајну улогу у спасавању живота и заштити грађана у тренуцима
непосредне опасности.
До почетка деведесетих година ученици основних и средњих школа у Србији учили су основна
правила за поступање у случају природних и других несрећа а данас је непостојање
систематског образовања у овој области један од највећих изазова са којима се сусреће Сектор за
ванредне ситуације - МУП Републике Србије. Претња од пожара је један од доминатних видова
стално присутне опасности у урбаним срединама.
Мисија Сектора за ванредне ситуације - МУП Републике Србије је заштита људских живота,
животне средине, материјалних добара и културног и историјског наслеђа, као и изградња,
одржавање и унапређење способности читаве нације за превентивно деловање на ризике. Сектор
за ванредне ситуације настоји да одговори на изазове и ублажи последице од различитих
катастрофа које могу погодити наш регион.
Несреће у различитим видовима – пожари, поплаве, земљотреси, клизишта, хемијски акциденти
– могу се догодити свуда, у сваком моменту и без упозорења. Зато је приоритет Сектора
благовремено и професионално реаговање у таквим ситуацијама. Ватрогасци-спасиоци спремни
су да у сваком моменту пруже свој максимум у заштити и спасавању наших грађана.
Мере које су предвиђене организацијом оспособљавања и опремања људских капацитета
за реаговање у случају ванредних ситуација
Ради стицања потребних знања из области личне и колективне заштите, грађани се обучавају и
оспособљавају за превентивну заштиту и спасавање. Обучавање се врши у оквиру основног и
средњег образовања ради стицања знања о опасностима од природних и других несрећа и
заштити од њих, у складу са посебним законом и одговарајућим програмом. Начин обучавања
утврђује министар надлежан за послове просвете, у сарадњи са другим надлежним министрима.
Припадници цивилне заштите обучавају се и оспособљавају за извршавање задатака цивилне
заштите кроз курсеве, семинаре, тренинге, вежбе и пробне мобилизације. Основна обука и
оспособљавање припадника штабова за ванредне ситуације, специјализованих јединица
цивилне заштите, јединица опште намене и органа привредних друштава и других правних лица
од значаја за цивилну заштиту спроводи се у Националном и регионалним тренинг центрима за
заштиту и спасавање, које образује надлежна служба. Виши нивои обуке снага за заштиту и

спасавање обављају се, као поверени послови, у хуманитарном центру. Хуманитарни центар је
правно лице које се оснива у складу са Споразумом између Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о сарадњи у области хуманитарног реаговања у ванредним ситуацијама,
спречавања елементарних непогода и техногених хаварија и уклањања њихових последица
(„Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 10/10) и послује у складу с прописима
којима се уређују јавне службе. Ближе прописе о начину обучавања, наставним плановима и
програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне
заштите доноси министар. Обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и
јединица опште намене организују и спроводе надлежни органи јединица локалне самоуправе.
Обучавање грађана и јединица цивилне заштите у пружању прве медицинске помоћи врши
Црвени крст Србије, у складу са јавним овлашћењем и по утврђеним наставним плановима,
програмима и критеријумима.
Мере које су предвиђене израдом и провером планске документације за реаговање у
случају ванредних ситуација
Планирање и програмирање реализује се израдом:
1. дугорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од десет и више
година
2. средњорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од пет година
3. краткорочног плана развоја система заштите и спасавања, за период од једне године
Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања дефинише се стратегија,
политика и циљеви изградње и развоја система заштите и спасавања. Дугорочни план
развоја система заштите и спасавања израђује се и доноси за територију Републике Србије,
аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и за привредна друштава и друга
правна лица.
Дугорочни план садржи нарочито:
1. дефинисање потреба, циљева и задатака организовања, изградње и развоја система
заштите и спасавања
2. сагледавање капацитета и стратегије реализације циљева, изградње и развоја
система заштите и спасавања
3. обезбеђење извора финансијских средстава
4. одређивање временског периода реализације планова и програма
5. одређивање носилаца и учесника у изградњи и развоју система заштите и спасавања
6. развој осматрачких, информационих, комуникационих, логистичких и других
потреба система заштите и спасавања
7. развој превентивних мера и делатности од значаја за заштиту и спасавање
8. смернице за развојни и научноистраживачки рад
9. анализу очекиваних трошкова и резултата
На основу Дугорочног плана развоја система заштите и спасавања израђује се средњорочни
план. Средњорочни план развоја система заштите и спасавања реализује се кроз процес
програмирања.

6. ЗАКЉУЧАК
У свим случајевима потребе за заштитом и спасавањем становништва, материјалних и
културних добара и животне средине на угроженом подручју за сваку врсту катастрофе и веће
несреће, односно ванредне ситуације руковођење врши Општински штаб за ванредне ситуације
Сокобања;
Носилац здравственог обезбеђења у свим ситуацијама потребе за заштитом и спасавањем
становништва, материјалних и културних добара и животне средине на угроженом подручју
oпштине Сокобања за сваку врсту катастрофе и веће несреће, односно ванредне ситуације је Дом
Здравља Сокобања;
Земљотреси се јављају изненада и без најаве. Максимално процењена јачина која прети
територији општине је 7° МСК. Најважније су превентивне мере које треба да се спроведу
приликом изградње нових објеката. Због изненадног појављивања земљотреса, највише су
угрожени објекти у којима борави већи број људи, као што су: школе, обданишта, биоскопске
сале, спортске хале и сале, аква парк, хотели, стамбене и пословне зграде и други објекти где
борави више лица. У моменту појаве земљотреса, најбитнија је обученост угрожених лица о
поступцима приликом појаве земљотреса попут евакуације из објекта уколико је то могуће (и
удаљавање од објекта на његове две висине), запоседање заштитних положаја у објектима (испод
клупа, испод надвратника) и друге заштитне мере током подрхтавања тла (попут искључивања
струје). Након земљотреса надлежне службе, органи, екипе и јединице као и сви субјекти
опремљени и оспособљени за заштиту и спасавање приступају спашавању пре свега живота
људи (повређених и затрпаних лица), материјалних и културних добара. Након пружања помоћи
врши се асанација комплетне територије која је била погођена са земљотресом.
Клизишта на територији општине Сокобања не представљају неку велику опасност јер су ретка
и нису велика. Њихова појава на косим теренима никада није нагла већ се јавља након обилнијих
падавина, клизање тла може да буде у том периоду нешто већег интензитета, али и тада се ради о
клизиштима која покрећу мање од 10.000 кубних метара тла.
Ерозије представљају дуготрајни процес нарушавања квалитета земљишта. Уништавање
ветрозаштитних појасева, обрађивање и експлоатација обрадивог земљишта знатно убрзава
ерозивни процес. Проглашавање угроженим од ерозије делова територије општине ствара се
могућност забране сече ветрозаштитних појасева без обзира на власништво ветрозаштитних
појаса. Добру превенцију чини и пошумљавање постојећих посечених ветрозаштитних појасева.
Олујни ветрови на територији општине Сокобања не постоје тако да опасности од истих нису
присутне.
Град током летњих месеци наноси велике штете усевима. Противградни центар Каменички Вис
покрива између осталих општина и територију општине Сокобања на којој се налазе
противградне станице из којих се дејствује на градоносне облаке. У случају да град ипак падне
формира се комисија која процењује штету.
Изненадне велике количине кише, које знају да наиђу заједно са ветровима и градоносним
облацима такође наносе велике материјалне штете пољопривредним културама као и објектима
због плављења нижих делова насеља, путева, појава подземних вода, изливања септичких јама,
замућивања изворишта - бунара и других неприлика изазваних огромном количином воде. По
престанку падавина вода се у року од неколико сати повуче и тада се приступа асанацији, када
се највише значаја придаје асанацији изливених септичких јама из разлога могућности

настајања заразних болести. Превентивне мере представљају основну активност на сузбијању
последица изненадне појаве велике количине кише (овде се пре свега мисли на прочишћавање
атмосферске канализационе мреже као и чишћење и проширење свих канала у улицама где исти
постоје или треба да постоје), посебно у нижим деловима насеља, а нарочито у насељу
Сокобања („Чаир“). Услед енормних падавина често долази до замућивања изворишта - бунара
када се предузимају све потребне мере од стране дистрибутера воде.
Снежне мећаве, наноси и поледица сваке године праве проблеме у организацији и
функционисању нормалног живота локалног становништва на територији општине, па се сваке
године доноси план зимске службе на седници Штаба за ванредне ситуације општине Сокобања.
Зимска служба са својим активним радом почиње 15-ог новембра сваке године и траје до 30-ог
марта сваке наредне године. Носиоци зимске службе на територији општине су компанија
''Штрабаг'' из Зајечара и ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу „Сокобања“ из Сокобање. Поред
ових носилаца може бити ангажована сва расположива техника (дозери гусеничари, ултови и
друге адекватне радне машине). Најугроженији су путни правци на којима постоје наноси и
путни правци са узвишицама (најчешће се јавља поледица). Услед снежних мећава, наноса и
поледице долази до завејавања возила или исклизнућа са пута. Остала техника и средства (ризла
и со) постоје у довољним количинама. Поред путне инфраструктуре у снежним мећавама,
наносима и приликом појаве ниских температура често се кида и електродистрибутивна мрежа
како високог, тако и ниског напона. Електродистрибутивне радне јединице Електропривреде
Србије су у потпуности опремљене и оспособљене за поправку свих кварова насталих у тим
ситуацијама. У случају када све наведене планиране снаге нису довољне, ангажоваће се у
потребној мери све расположиве снаге и капацитети који постоје на територији општине
Поплаве на територији општине могу да се јаве у нешто мањем обиму. До сада озбиљнијих
поплава није било али могућност настајања озбиљније поплаве се мора превидети. Посебну
угроженост од поплаве би имало насеље „Чаир“ (у случају пораста и изливања реке Моравице) и
то сви нижи делови насеља уз корито реке, која пролази кроз насеље. За потребе отклањања
последица једне (такозване стогодишње) овакве поплаве морао би се ангажовати комплетан
потенцијал општине како у људству, тако и у техници. Основне активности би биле на
спречавању настанка епидемија, на рашчишћавању путних праваца и на чишћењу стамбених,
привредних и јавних објеката и терена. Превентивним мерама треба поклањати посебу пажњу у
делу одржавања и чишћења мелиорационих канала у насељу, посебно обраћајући пажњу на
пропустљивост испод мостова и путног трупа. Носилац превентивних мера, а и главни носилац
на отклањању последица поплава је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања“ и ЈКП
„Напредак“. Тренутно на територији општине не постоји обучена и опремљена јединица за
заштиту и спасавање на води и под водом. Такође проблем чини и недостатак спасилачких
чамаца.
Суше су последњих година релативно честа појава на територији општине. Оне директно утичу
на род пољопривредних култура. Сушни период уме да десеткује род појединих култура. Поред
штета које трпи пољопривреда често се током лета јавља проблем са пијаћом водом када се
уводе одређене забране и рестрикције у снабдевању водом. Због дуготрајних суша поједини
бунари и извори смањују врело воде тако да се снабдевање водом смањује. Посебан проблем у
таквим ситуацијама представља и чињеница да на територији општине не постоји цистерна за
пијаћу воду. Отежано снабдевање водом може се превазићи проналажењем нових изворишта –
бушотина и дугорочним пројектом снабдевања општине водом са Бованског језера.
Епидемије су опасности које прете током целе године. Сведоци смо да се сваке године у свету

појављују нове заразне болести које се захваљујући технолошком развитку брзо и
неконтролисано шире. Превентивне мере су најбитније у спречавању настанка и ширења
одређених болести. Предузимање корака на спречавању настајања и ширења болести као и
лечењу оболелих лица данас представља једну велику и широку међународну активност. На
државном нивоу се доносе одређени прописи, правила и упутства којих треба да се придржавају
све здравствене установе, а у случају потребе и све друге установе, предузећа и субјекти који
треба да учествују у заустављању епидемије. На територији општине носилац превентивних и
носилац мера на отклањању последица је Дом здравља. Превенција се првенствено односи на
спровођење мера у школама и свим другим јавним објектима где се окупља већи број људи
(биоскопи, спортске сале и др.), с обзиром да се општина Сокобања бави туризмом. Санирање
последица епидемија је врло тешка и свеобухватна активност, посебно код епидемија код којих
је велики проценат смртности оболелих;
Епизоотије су увек могуће на територији општине из разлога постојања добро развијене
сточарске производње као и прераде и производње намирница животињског порекла. Постојећа
распрострањеност приватних ветеринарских служби гарантује сталну контролу здравља стоке
на територији општине. У случајевима појаве одређене сточне заразне болести предузимају се
све потребне мере за заустављање и спречавање ширења исте. Превентивним мерама се такође
придаје велики значај. У случају угинућа стоке услед неке сточне заразне болести, угинула стока
се односи на депонију, укопава, дезинфикије и затрпава. Животињске намирнице попут јаја,
млека, кајмака, сирева, месних производа (како сировог меса, тако и полутрајних и трајних
производа), стално се прате од стране надлежних служби. Недовољна, непотпуна и неадекватна
контрола квалитета намирница животињског порекла доводи често до тешких последица по
здравље људи и то су последице које се јако дуго и тешко лече.
Биљне заразне болести представљају на територији општине једну перманентну опасност са
којом се сусрећемо сваке године. Углавном се ради о добро познатим болестима и штеточинама,
тако да превентивна борба даје јако добре резултате. Проблем представљају болести биљака које
су нове и непознате на нашем терену. Носилац заштите од биљних болести су сва
пољопривредна газдинства која уз сарадњу са пољопривредним стручњацима предузимају све
мере у сузбијању биљних болести. У борби против биљних болести су укључени и субјекти који
се баве ускладиштењем и прерадом биљних производа и репроматеријала (попут силоса,
млинова, складишта и сл.). Постојеће снаге у досадашњем периоду су омогућавала успешну
борбу против биљних болести. Недостатак финансијских средстава, посебно код индивидуалног
сектора, најчешће проузрокује покретање и ширење неке биљне болести. Лош репродуктивни
материјал, погрешно третирање или нетретирање усева су основни чиниоци који проузрокују
штету у биљној производњи. На територији Општине постоји пракса третирања биљака са
''опасним'' заштитним средствима, често без надзора стручњака, а нису ретке појаве третирања
биљака са забрањеним средствима која се набављају на ''црно''. Овакве активности доводе до
несагледивих последица. Из тог разлога неопходна би била појачана контрола промета
заштитних средстава као и едукација пољопривредних произвођача из области заштите биља
(посебно употребе појединих заштитних средстава која су опасна по људско здравље због
дуготрајне употребе).
Алергене биљке постају нови проблем човечанства. Поједине земље из окружења већ су донеле
одређене прописе који регулишу начин борбе против ових биљака. У нашој земљи за сада се све
ради по препорукама или по ентузијазму појединаца или групација попут еколошких удружења.
Све већи број људи алергичних на неку од биљака (полен тих биљака) приморава нас на
доношење законске регулативе у овој области. Алергије већег броја људи на полен амброзије

данас изазивају инвазију на здравствене институције, инвазију на употребу медикамената и
самим тим велике економске штете ( боловања запослених и сл.).
Јонизујуће зрачење је готово свакодневна појава, радиоактивност из васионе свакодневно
обасипа земљу и иста се креће углавном у дозвољеним, по човека безопасним количинама. То је
природно јонизујуће зрачење. Сваки нагли скок јонизујућег зрачења преко дозвољених и
безопасних вредности готово сигурно указује на:
-

неку техничко-технолошку катастрофу, мањих или већих размера на неком нуклеарном
реактору
неку извршену нуклеарну, термонуклеарну или неутронску пробну експлозију (које су по
правилу забрањене, или је бар потребно исту најавити и обавезно мора бити подземна)
неко незаконито, неадекватно и по околину опасно складиштење радиоактивног отпада
неки акцидент приликом транспорта нуклеарног горива или нуклеарног (радиоактивног)
отпада
неку терористичку активност, повезану са оружјем које има јонизујуће зрачење и
све друге опасности везане за изворе јонизујућег зрачења (рентгенски апарати,
радиоактивни громобрани, средства за детекцију јонизујућег зрачења и сл.).

Због свих ових потенцијалних и стално присутних опасности на нивоу државе је формирана
Агенција која се бави свакодневно овом проблематиком. У случају опасности, тј. повећаног
радиоактивног зрачења, нужно је придржавати се наређених мера и исте спроводити. Заштита и
деконтаминација су основне активности. Све ово нас упућује да у случају потребе користимо
приручна средства за деконтаминацију (пре свега шмркове и воду), као и стално праћење
информација о кретању радиоактивног облака (ако се ради о већој хаварији) и поступања у
складу са истим. Све надлежне службе и органи у ситуацији повећаног радиоактивног јонизујућег значења ће обавештавати становништво о предузимању свих заштитних мера и
активности на отклањању опасности и последица. У ову меру заштите и спасавања укључиће се
целокупни потенцијал који се налази на територији општине (како људски тако и материјалнотехнички). Борба са јонизујућим зрачењем је најкомпликованија активност, а опасност од ње по
човека и комплетну животну околину највећа. Последице су несагледиве.
Хемијско загађивање и хемијски удеси - на територији општине Сокобања не постоје
индустријски објекти или постројења која би могла да изазову хемијско загађење и и удес.
Пожари су најчешће опасне ситуације (ванредне прилике, мањег или већег обима) са којима се
сусрећемо у готово свим срединама и у готово свим временским ситуацијама. Пожари настају
као природна појава (удари грома, високе температуре у време суша, итд.) или као техничко
технолошки удес (настао у процесу неке производње, акцидента, људском непажњом или из
неког другог разлога). Већина пожара на територији општине: пољских, шумских,
индустријских, саобраћајних, привредних, пожара у стамбеним, привредним и другим објектима
најчешће настаје због грешке човека (намерног паљења или немара). Носилац противпожарне
заштите на територији општине је подручна ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а Србије у
Сокобањи. У случају потребе активирају се све подручне ватрогасно-спасилачке јединице
суседних општина, добровољно друштво са територије општине, а ако се ради о пожару великих
размера ангажује се и Војска Србије, јединице цивилне заштите опште намене као и добровољна
друштва са територија суседних општина. Постојеће снаге задовољавају потребе противпожарне
заштите. Постојећа МТС за гашење пожара задовољавају потребе, али свакако треба имати у
виду старост технике. Једно ново навално возило у много чему би подигло противпожарну

заштиту на виши ниво.
Експлозије прете територији општине на више места, како на друмским путним правцима
приликом транспорта опасних - експлозивних материја тако и у постојећим магацинима у којима
се чувају експлозивне материје, складиштима и продајним местима погонског горива,
складиштима и продајним местима гаса, тако и у привредним објектима где се јављају повољни
услови за настанак експлозија (силоси, млинови, лакирнице и сл.). Готово све експлозије се по
правилу претварају у пожаре мањег или већег обима. Превентива представља основну активност
на спречавању настанка експлозија. Носилац заштите од експлозија на територији општине је
МУП Србије ПС Сокобања. Уништавање свих пронађених неексплодираних убојних средстава
врши искључиво екипа за уништавање неексплодираних убојних средстава Сектора за ванредне
ситуације уз обезбеђење МУП-а, уз активно присуство подручне ватрогасно-спасилачке
јединице Сокобања са навалним ватрогасним возилом и активно присуство Дома здравља
Сокобања са возилом хитне помоћи. Сви субјекти планирани за заштиту од експлозија и
настанка пожара на територији општине представљају доњи минимум гаранције, како
превентивне заштите тако и активне заштите у акцидентним ситуацијама (када дође до
евентуалне неконтролисане експлозије).
Несреће у друмском саобраћају представљају најчешће несреће које се дешавају на територији
општине. Носилац интервенције на спашавању повређених путника је Дом здравља Сокобања,
МУП - саобраћајна полиција и подручна ватрогасно-спасилачка јединица Сокобања.
Постојећа техника за интервенције приликом саобраћајних несрећа је застарела и не гарантује
брзо ослобађање унесрећених из смрсканих возила, а самим тим се и скраћује време за
правовремено пружање помоћи од стране здравственог особља. Ова чињеница смањује
могућност преживљавања, то јест правовременог пружања прве медицинске помоћи и
здравственог збрињавања. Подручној ватрогасно-спасилачкој јединици Сокобања у овом
тренутку би било неопходно једно мање техничко навално возило за рад у акцидентним
ситуацијама које је опремљено свим потребним алатом (попут мобилних хидрауличних маказа,
растезача и сл.).
Ратна дејства представљају увек потенцијалну опасност. У савременим ратним дејствима
линија фронта буквално не постоји. Сви ратови који се воде последњих година у свету сведоче
нам о великом броју жртава цивилног становништва које не учествује у директним борбама.
Склањање људи и материјалних добара од ратних дејстава представља основну мрежу заштите
за опстанак цивилног становништва. Из тог разлога је потребно доследно примењивати
превентивне мере које се пре свега односе на изградњу склонишног простора, како у приватним
објектима, тако и у свим јавним објектима где борави већи број цивила. Постојећи склонишни
простор је недовољан за склањање цивилног становништва у случају избијања ратног сукоба у
нашој земљи, у случају да је територија општине изложена ратним дејствима. Становништво је
лоше обучено за спровођење мера заштите и спасавања. Носилац мера заштита и спасавања у
евентуалним ратним дејствима на територији општине су јединице цивилне запштите и службе
осматрања, обавештавања и узбуњивања као и подручна ватрогасно-спасилачка јединица.
Тероризам преставља „чудовиште“ нашег времена. Јавља се на свим крајевима света и
испољава на најразноврснији начин. Крајње жртве су по правилу увек цивили. Тероризам не
познаје границе, линије фронта, туристе или војнике, децу или полицајце. Носилац активности у
заштити од терористичких акција је пре свега Министарство унутрашњих послова и
Министарство одбране (свако из свог делокруга надлежности), а учесници у заштити су готово

сви субјекти на територији општине. Посебно они субјекти код којих борави више људи (попут
сала, дворана, школа и сл.) или субјекти који врше снабдевање становништва енергентима,
храном, прерадом и дистрибуцијом пијаће воде и слично. Основна заштита од терористичких
акција су превентивне мере, пре свега будност свих субјеката који се налазе и раде у/на
објектима који могу да буду циљ терористичких акција. Обезбеђење објеката, како физичко тако
и техничко, постаје неопходност. Савремена средства видео-надзора у многоме помажу на
обезбеђењу најугроженијих објеката. Недостатак финансијских средстава свакако отежава
адекватно и квалитетно техничко опремање и заштиту објеката. У случају да је нека
терористичка акција успела да се реализује, сви капацитети општине се ангажују на отклањању
последица (пружање помоћи повређенима, рашчишћавање ако се десила експлозија, провера
осталих делова објекта на присуство експлозивних направа, објављивање забране коришћења
воде за пиће из градске водоводне мреже ако су изворишта, бунари или 'фабрика воде затровани
и друго).
ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ
У случају предвиђања (када је могуће предвидети) наиласка неке од катастрофа - несрећа,
најважнија ствар је правовремено обавештавање становништва о могућности настанка неке од
несрећа већих размера. Следећи корак представља процењивање опасности од стране надлежних
служби и органа и предузимање потребних превентивних мера како би наилазећа опасност
нанела што мање материјалне штете, а људски животи и здравље били у потпуности заштићени.
Носилац обавештавања и информисања становништва општине у оваквим ситуацијама је
центар за обавештавање који за овакве ситуације користи сва средства јавног информисања
која постоје на територији општине (локалне радио и тв станице).
У случају да се нека несрећа већих размера деси изненада, веома је значајно обавештавање
становништва о насталој опасности, како би сви угрожени грађани или потенцијално угрожени
грађани знали на који начин да поступају у датој ситуацији. Носилац обавештавања и
информисања становништва општине у оваквим ситуацијама је центар за обавештавање
општине Сокобања који за овакве ситуације користи сва средства јавног информисања која
постоје на територији општине (локалне радио и тв станице).
За потребе обавештавања становништва о наиласку неке опасности на територији општине
постоји систем јавног узбуњивања. Општина Сокобања је покривена двема (2) електричним
сиренама. Носилац јавног узбуњивања становништва на територији општине је Одељење за
ванредне ситуације Зајечар.
Једна од најбитнијих мера заштите становништва и материјалних и културних добара је
евакуација. Евакуација се врши у ситуацијама када се процени да постоји реална опасност да
становништво и материјална добра буду угрожена неком несрећом већих размера. У тим
случајевима се комплетно становништво измешта са угрожене територије и смешта ван
угрожених зона. Овакве веће евакуације се раде плански и организовано, када се за те потребе
користе сви расположиви транспортни капацитети општине. Поред оваквих већих евакуација
када су угрожене веће територије, постоје и евакуације из објеката који су угрожени неком
врстом опасности (најчешће од пожара или земљотреса). Овакве опасности се дешавају
изненада и тада је потребно изместити сва лица која се налазе у објекту на сигурно место. Овде
се првенствено мисли на јавне објекте где борави већи број лица попут обданишта, школа,
биоскопских и спортских дворана и слично. За такве евакуације најбитнији су путеви за
евакуацију ван објеката и капацитети - пропусна моћ излаза и помоћних излаза ван објеката.

Организована и правовремена евакуација спашава животе. Све супротно од наведеног доводи до
панике, губитка контроле над угроженим лицима и самим тим несрећа узима свој данак.
Основну ствар за добро извршену евакуацију ван угрожених објеката представља обука и
практична провера. У свим објектима где борави већи број лица потребно је да постоји више
излаза и да су видно обележени путеви за евакуацију (како на зидовима тако и на подовима).
Практичну проверу евакуације ван објеката требало би вршити барем једном годишње у свим
обдаништима, школама и хотелима (ово није законска обавеза већ препорука штаба за заштиту
од елементарних и других већих непогода).
Након сваке несреће одмах се приступа асанацији. Асанација се првенствено састоји од
предузимања санитарно-хигјенских и санитарно-техничких мера на терену, насељу, објекту, итд.
у циљу спречавања ширења зараза, епидемија и других штетних последица по становништво и
материјална добра.
Након сваке несреће, посебно већих размера на територији општине најбитније по извршеној
асанацији терена је хитно успостављање јавних служби. То подразумева предузимање свих
потребних активности, мера и поступака за успостављање нарушене функције јавних служби
попут: снабдевања електричном енергијом, снабдевања и дистрибуције пијаће воде (и техничке),
канализације, снабдевања неопходним намирницама, здравствене и социјалне помоћи,
телекомуникационих служби и друго.
Прописи у свим областима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (нормативно
правна регулатива)
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06) надлежност Републике Србије и
јединица локалне самоуправе у заштити и спасавању грађана и материјалних добара.
2) Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
РС", број 86/11)
3) Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
4) Закон о министарствима ("Службени гласник РС", број 72/12)
5) Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 63/09 - УС и 92/11) (само за запослене у
Сектору за ванредне ситуације)
6) Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09)
7) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон и 43/11 - УС)
8) Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10)
9) Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава Општи план за период од 2012. до
2018. године ("Службени гласник РС", број 23/12)
10) Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник
РС", бр. 44/97, 45/85 и 18/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05 - др.
закон)
11) Закон о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", број 88/10)
12) Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/09 - др. закон и 104/09 - др. закон)
13) Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10)..............................
14) Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса
("Службени гласник РС", број 42/09);
15) Женевске конвенције (Допунски протоколи од 8. јуна 1977) од члана 61. до члана 67.
16) Севесо ИИ Директиве - 96/82/ЕЦ - 9. децембар 1996.
1)
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Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", број 8/11);
18) Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број
98/10);
19) Уредба о спровођењу евакуације ("Службени гласник РС", број 22/11);
20) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 3/11);
21) Прописи из области организације и функционисања система осматрања, обавештавања, раног
упозоравања, обавештавања и узбуњивања;
22) Упутство о методологији за израду процене угрожености - ризика и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 96/12);
23) Правилник о садржају информације о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса
("Службени гласник РС", број 18/12);
24) Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите
("Службени гласник РС", број 26/11);
25) Прописи из области техничких норматива за планирање, изградњу и одржавање система за
узбуњивање;
26) Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање
("Службени гласник РС", број 36/11);
27) Одлука о образовању буџетског фонда за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број
92/10);
28) Закон о локалној самоуправи ( "Службени гласник РС", број
)
17)

ОБРАДИЛИ
ЈС/ БТ

I Број: 822-3/2017
У Сокобањи, дана 23.10.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др. закон) и члана 42. став 1. тачка
10. Статута Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14),
Скупштина општине Сокобања, на седници, одржаној дана 23.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Jавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања
I
Тодосијевић Бојан, дипломирани инг. грађевине из Сокобање, ул. Десанке Максимовић бб,
именује се за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четири)
године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине
Сокобања“, као и на интернет страници општине Сокобања.

Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директоре јавних предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Статутом општине Сокобања, чланом 42. став 1. тачка 10. прописано је да Скупштина
општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе.
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 09.08.2017. године, донела је Одлуку о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања
и огласила Јавни конкурс број 011-46/2017.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу општине Сокобања“, „Службеном гласнику
Републике Србије“, број 79 од 25.08.2017. године, дневном листу „Информер“, као и на интернет
страници општине Сокобања.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора, коју је
именовала Скупштина општине Сокобања својим Решењем број 111-2/2017 од 09.08.2017. године.
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Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење
пријава, констатовала да су на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „ЗеленилоСокобања“ Сокобања, благовремено поднете две пријава од којих су уз једну приложени сви
потребни докази, Тодосијевић Бојана из Сокобање, док је пријава Ђорђевић Саше из Сокобање
Закључком Комисије, одбачена као непотпуна и неразумљива.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата Тодосијевић Бојана, Комисија је на седници одржаној дана
02.10.2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 5. Закона о јавним предузећима, сачинила
списак кандидата за именовање директора и писменим путем обавестила кандидата за директора
Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, Тодосијевић Бојана из Сокобање о томе када
почиње изборни поступак.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве,
прибављену и поднету документацију и усменим разговором са кандидат ом, извршила оцену
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 11.10.2017. године, утврдила резултат за кандидата
Тодосијевић Бојана из Сокобање и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима
саставила ранг листу за избор директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, и то:
1. Тодосијевић Бојан из Сокобање кога је Комисија оценила оценом 3 (три) .
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа „ЗеленилоСокобања“ Сокобања и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног
предузећа „Зеленило Сокобања“ Сокобања, Општинска управа Општине Сокобања је припремила
Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног предузећа „Зеленило
Сокобања“ Сокобања.
Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Сокобања је размотрило Нацрт
акта о именовању директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања и утврдило Предлог
решења о именовању директора Јавног предузећа „ Зеленило-Сокобања“ Сокобања и предложило
Скупштини општине Сокобања да предлог размотри и усвоји.
Решење о именовању директора Jавног предузећа „Зеленило Сокобања“ Сокобања је
коначно.
-

-

-

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом
у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

I БРОЈ: 112-60/2017
У Сокобањи, 23.10.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др. закон) и члана 42. став 1. тачка
10. Статута Општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14),
Скупштина општине Сокобања, на седници, одржаној дана 23.10.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Jавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања
I
Дрљача Саша, дипломирани економиста у области међународног маркетинга из Сокобање,
ул. Ивана Цанкара број 8, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“
Сокобања, на период од 4 (четири) године.
II
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине
Сокобања“, као и на интернет страници општине Сокобања.

Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директоре јавних предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Статутом општине Сокобања, чланом 42. став 1. тачка 10. прописано је да Скупштина
општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе.
Скупштина општине Сокобања на седници одржаној 09.08.2017. године, донела је Одлуку о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“
Сокобања и огласила Јавни конкурс број 011-45/2017.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу општине Сокобања“, „Службеном гласнику
Републике Србије“, број 79 од 25.08.2017. године, дневном листу „Информер“, као и на интернет
страници општине Сокобања.
Јавни конкурс био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора, коју је
именовала Скупштина општине Сокобања својим Решењем број 111-1/2017 од 09.08.2017. године.
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Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење
пријава, констатовала да су на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања, благовремено поднете две пријава од којих су уз једну приложени сви
потребни докази, Дрљача Саше из Сокобање, док је пријава Ђорђевић Саше из Сокобање
Закључком Комисије, одбачена као непотпуна и неразумљива.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата Дрљача Саше, Комисија је на седници одржаној дана 02.10.2017.
године, а у складу са одредбом члана 40. став 5. Закона о јавним предузећима, сачинила списак
кандидата за именовање директора и писменим путем обавестила кандидата за директора Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, Дрљача Сашу из Сокобање о томе када почиње
изборни поступак.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве,
прибављену и поднету документацију и усменим разговором са кандидатом, извршила оцену
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 11.10.2017. године, утврдила резултат за кандидата
Дрљача Сашу из Сокобање и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила
ранг листу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, и то:
1. Дрљача Саша из Сокобање кога је Комисија оценила оценом 3 (три).
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања, Општинска управа Општине Сокобања је припремила
Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног комуналног предузећа
„Напредак“ Сокобања.
Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Сокобања је размотрило Нацрт
акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања и утврдило
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања и
предложило Скупштини општине Сокобања да предлог размотри и усвоји.
Решење о именовању директора Jавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања је
коначно.
Упутство о правном средству: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом
у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

I БРОЈ: 112-61/2017
У Сокобањи, 23.10.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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199
На основу члана 12. Одлуке о одређивању непокретности у јавној својини општине
Сокобања за социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење
одређених непокретности ( „Службени лист општине Сокобања“, број 24/14 ), члана
128. Статута општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 3/08, 7/13,
11/14 и 24/14 ) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 23.10.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу станова за социјално становање
I
Овим решењем, формира се Комисија за доделу станова за социјално становање ( у
даљем тексту: „Комисија“ ) у следећем саставу:
1. Бојана Ћирић, Општинска управа општина Сокобања, председник Комисије;
2. Миљан Тешовић, одборник Скупштине општине Сокобања, члан;
3. Милијана Михајловић, одборник Скупштине општине Сокобања, члан;
4. Марија Јовановић, Општинска управа општина Сокобања, члан;
5. Душица Станковић, Општинска управа општине Сокобања, члан;
II
Чланови Комисије из тачке I овог решења, бирају се на период од 4 ( четири ) године.
III
Комисији има задатак да припреми конкурс за доделу станова за социјално становање и
спроведе поступак у складу са Одлуком о одређивању непокретности у јавној својини
општине Сокобања за социјално становање у заштићеним условима и давање на
коришћење одређених непокретности.
IV
Ово решење ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Сокобања“.

I Број: 06-48/2017
У Сокобањи, дана 23.10.2017.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Јевтић
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