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СОКОБАЊА
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА/ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ВОДЕ И ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА У СОКОБАЊИ 

ППФ7/ EuropeAid/137119/IH0СЕSER/RS 

Сектор: Заштита животне средине/Управљање водама и отпадним водама 

Општина Сокобања налази се у Зајечарском округу на југу Србије. Општина се простире на површини од 525 км2 и обухвата 25 
насеља. Градско подручје Сокобање 2011. године имало је 7.972 становника, док је у читавој општини било 16.021 становника. 

Водовод Сокобање снабдева 98% становника градског подручја Сокобање водом, док је 94% становника повезано на 
канализациону мрежу. Општина Сокобања има дугу традицију бањског туризма и данас је једно од најпосећенијих бањских 
одмаралишта у Србији. Главне туристичке атракције су извори минералне воде (познати по лековитости), као и богато 
зеленило и шуме. Према подацима из Студије изводљивости из 2014. године, број туриста који посећују Сокобању креће 
се између 4.000 у зимском периоду и 13.000 у летњој сезони. Прикупљене и непречишћене отпадне воде испуштају се у 
реку Моравицу која се улива у језеро Бован које се користи као резервоар воде за водоснабдевање општине Алексинац у 
низводном делу.

 ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
Специфични циљеви пројекта су: 

 » Унапређење заштите животне средине и заштите водних ресурса од негативних утицаја неконтролисаног испуштања 
санитарних и индустријских отпадних вода;

 » Посредно унапређење квалитета животне средине кроз унапређене мреже водоснабдевања и канализације, и смањење 
ризика по јавно здравље грађана кроз изградњу/реконструкцију постројења за пијаћу воду, мрежу водоснабдевања, 
резервоаре пијаће воде, канализационе мреже и постројења за прераду отпадних вода;

 » Спречавање даљег загађења реке Моравице и побољшање квалитета воде језера Бован.
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СВРХА ПРОЈЕКТА 
Изградња нове фабрике за прераду воде на локацији постојеће фабрике за прераду воде “Царина”;

 » Проширење система водоснабдевања;

 » Реконструкција и рехабилитација најпроблематичнијих делова постојећег система за водоснабдевање укључујући нове 
резервоаре и станице за повећање притиска;

 » Проширење система за прикупљање санитарних и атмосферских вода;

 » Реконструкција и рехабилитација најпроблематичнијих делова постојећих система за прикупљање санитарних отпадних вода 
и атмосферских вода;

 » Изградња нове фабрике за прераду отпадних вода и муља.

РЕЗУЛТАТИ 
Експертски тим ЕУ ППФ7 пројекта ће у оквиру ЕУ ППФ програма израдити:1

 » Студију изводљивости – фебруар 2020. године; 

 » Идејно решење за фабрику за прераду воде – март 2020. године;

 » Идејно решење за фабрику за прераду отпадних вода – јун 2020. године;

 » Студију о процени утицаја на животну средину – април 2020. године;

 » Пројекат за добијање грађевинску дозволу за приоритетне делове система за водоснабдевање – јул 2020. године;

 » Пројекат за грађевинску дозволу за приоритетне делове система за прикупљање отпадних вода – јул 2020. године;

 » Пројекат за извођење радова на приоритетним деловима система за водоснабдевање – октобар 2020. године;

 » Пројекат за извођење радова на приоритетним деловима система за прикупљање отпадних вода – октобар 2020. године; 

 » Тендерску документацију за фабрику за прераду воде, фабрику за прераду отпадних вода, системе водоснабдевања и 
прикупљања отпадних вода – новембар 2020. године.

СТАТУС ПРОЈЕКТА (МАРТ 2019)
Резултати пројекта

Студија изводљивости 
са анализом трошкова 
и користи

Студија о процени 
утицаја на животну 
средину

Идејно решење за 
фабрику за прераду 
воде/отпадних вода

Пројекат за 
грађевинске дозволе

Пројекат за извођење 
радова

Тендерска 
документација

ФЕБРУАР 2020. АПРИЛ 2020. МАРТ/ЈУН 2020. ЈУЛ 2020. ОКТОБАР 2020. НОВЕМБАР 2020. 

Пројекат је део документованих стратегија развоја: 

Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године; Националних приоритета за међународну помоћ 2014–2017;2 
Акционог плана за реализацију Националног програма заштите животне средине; Националне стратегије за апроксимацију у области животне 
средине за Републику Србију 2011–2019.

НАПОМЕНЕ:

1 Пројектни задатак за Пројекат Сокобања одобрило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде. 

2 Национални приоритети Републике Србије за међународну помоћ 2019-2025.


