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1. УВОД 

Ускладу са склопљеним Уговором између Инвеститора, „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ 

доо из Ждрела (Wellness центар „Соко Терме“) и Извођача, „Гео Инжењеринг БГП“ доо 

из Београда, (број Уговора код Извођача: U-88-777/14/15 од 18.11.2015. године), 

израђен је „Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и 

након престанка коришћења термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ у Сокобањи. 

Wellness & Spa центар „Соко Терме“ из Сокобање је огранак рекреативно-

угоститељског предузећа „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ доо из Ждрела, а располаже 

хотелом, једним отвореним и два затворена базена, затим финском сауном, сланом 

собом, парним и турским купатилом, ђакузи кадама, козметичким и фризерским 

салоном, салама за разне врсте масажа, теретаном и другим садржајима.  

Предметно извориште чини један експлоатациони бунар, ознаке Б-1 и дубине 151,00 m, 

којим су каптирани кредни кречњаци „open hole” системом, у интервалу од 

145,00-151,00 m. Термалне воде овог бунара се користе за потребе рада базена како 

рекреативних тако и са разним воденим атракцијама претходно описаног Welness & Spa 

центра „Соко Терме“. 

На основу „Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања термоминералних 

вода у подручју Сокобање” („Гео Инжењеринг БГП“ доо, Београд, 2014) надлежно 

Министарство рударства и енергетике из Београда издало је Решење број 310-02-

00695/2014-02 од 04.12.2014. за извођење примењених хидрогеолошких истраживања. 

По добијању Решења отпочело се са извођењем радова према наведеном Пројекту. 

Будући да радови дефинисани овим Пројектом нису могли бити реализовани у року 

важења одобрења за извођење хидрогеолошких истраживања, урађен је „Пројекат 

примењених хидрогеолошких истраживања термоминералниих вода у подручју 

Сокобање” („Гео Инжењеринг БГП“ доо, Београд, 2016), како би се добио продужетак 

одобрења (Решење бр. 310-02-00337/2016-02 од 04.07.2016. године) за извођење 

примењених хидрогеолошких истраживања на предметном изворишту на подручју 

Сокобање. Оба Решења су приложена у документационом материјалу I.  

По завршетку Пројектом предвиђених радова, поменуто предузеће које је имало 

уговорену израду потребне техничке документације за задовољење законске 

регулативе, урадило је „Елаборат о резервама термалних вода на изворишту Wellness 

& Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи (бунар Б-1)” („Гео Инжењеринг БГП“ доо, 

Београд, 2017). Затим је уследило разматрање Елабората о резервама термалних вода од 
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стране надлежне Комисије за оверу резерви. Од надлежне институције, Министарства 

рударства и енергетике из Београда добијена је Потврда о резервама, Решење број:310-

02-00399/2018-02 од 22.05.2018. године, са стањем на дан 08.07.2017. године, за резерве 

у укупној количини од 4,8 l/s „Б” + „Ц1” категорије (документациони материјал II).  

Следећи корак у испуњавању законске регулативе јесте израда „Пројекта услова и 

мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 

термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи у 

циљу добијања сагласности на наведени Пројекат од стране надлежног Министарства 

заштите животне средине из Београда, а на основу Закона о заштити животне средине 

(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука US и 14/2016). 

Одговорни пројектант је Светлана Живановић, дипл. инж. геологије, а у изради су 

учествовале и сараднице Милица Ђурђевић, маст. инж. геологије и Марија 

Миловановић, дипл. инж. геологије. Вршилац унутрашње контроле је Јелена Лазовић, 

дипл. инж. геологије.  

Пројекат се састоји од 104 странице куцаног текста, 47 слика, 18 табела, 7 графичких 

прилога и 4 прилога документациног материјала. 
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2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ ОКОЛИНЕ ПОДРУЧЈА 

ИЗВОРИШТА WELLNESS & SPA ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ”  

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ИЗВОРИШТА WELLNESS & SPA ЦЕНТРА 

„СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Експлоатационо подручје се налази на територији Сокобање која представља градско 

насеље и бању у општини Сокобања, у Зајечарском округу, у Тимочкој Крајини. 

Територија општине Сокобања обухвата 25 насеља, од којих су 24 сеоског типа, а 

Сокобања, као једино насеље градског типа представља административно-управни, 

привредни, туристички, здравствени и кутурно образовни центар општине. Налази се 

на 43º 38' 29'' северне географске ширине и 21º 52' 37'' источне географске дужине 

(слика 1). 

 

Слика 1 Географски положај подручја експлоатације 1:550 000 

Територија општине Сокобања граничи се са пет општина. На северу се граничи са 

општином Бољевац, на истоку са општином Књажевац, на југоистоку са општином 

Сврљиг, на југу са општином Алексинац и на западу са општином Ражањ.  

Експлоатационо подручје 
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Према попису из 2011. на територији општине Сокобања живи 16.021 становника у 25 

насеља, док у самом градском насељу 7.982 становника. Градско становништво се 

претежно бави услужним делатностима везаним за бањски туризам, за разлику од 

сеоског, чија је основна делатност сточарство и ратарство.  

Општина Сокобања смештена је на јужном ободу Сокобањске котлине, која захвата 

површину од око 525 km2, и јасно је ограничена са свих страна. Северну границу 

представља планински масив Ртањ, источна граница се креће преко врхова Слеме и 

Крстатац ка Скробничкој клисури. Јужни обод басена чине кречњачки масиви Девице и 

Озрена, који уједно одвајају ову котлину од Голака и Моравске долине, а преко врха 

Чардак, планинских масива Буковик и Ражањ котлина је ограничена са западне стране.  

Комуникационе везе са другим центрима су прилично добре. Асфалтним путем 

Сокобања-Алексинац (који је удаљен око 50 km југозападно од Сокобање) општина је 

повезана са главним магистралним правцем Београд-Ниш-Скопље, а преко планине 

Ртањ повезана је са магистралним правцем Параћин-Зајечар. Осим ових, асфалтним 

путевима другог реда град је повезан са свим насељима која припадају општини. Од 

локалних праваца најзначајнији су правци који повезују Сокобању са атрактивним 

излетиштима и то пре свега правац Сокобања - Озрен (5 km), Сокобања - Ртањ (16 km), 

Сокобања - Лептерија (4 km) и Сокобања - Јошаница (16 km). Од Београда је удаљена 

230 km, од Новог Сада 320 km, а од Ниша и нишког аеродорома 60 km. 

Од Министарства рударства и енергетике из Београда, Инвеститору је одобрено 

извођење примењених хидрогеолошких истраживања подземних вода на подручју 

Сокобање, на истражном простору на В-729 (докумeнтациони материјал I). Одобрени 

истражни простор одређен је координатама преломних тачака приказаних у табели 1. 

Табела 1 Координате преломних тачака истражног простора изворишта 
Wellness & Spa центра „Соко Терме“ 

Тачка Y X 
1 7 570 750 4 834 500 
2 7 571 165 4 834 354 
3 7 571 102 4 833 964 
4 7 571 031 4 833 989 
5 7 571 053 4 833 974 
6 7 571 051 4 833 958 
7 7 570 750 4 834 150 

Непосредно подручје на коме се врши експлоатација термалних вода, а за које се тражи 

сагласност на предметни Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера 

одрживог коришћења природног ресурса (термалних вода) оивичено је следећим 
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координатама (табела 2 и прилог 1) и припада катастарској парцели број 1724/4 

(КО Сокобања, лист непоктетности број 1985): 

Табела 2 Координате преломних тачака подручја експлоатације термалних вода 

Тачка Y X 
1 7 571 008 4 834 058 
2 7 571 062 4 834 036 
3 7 571 052 4 834 018 
4 7 571 052 4 834 016 
5 7 571 050 4 834 012 
6 7 571 069 4 834 000 
7 7 571 084 4 833 996 
8 7 571 072 4 833 973 
9 7 571 070 4 833 971 
10 7 571 055 4 833 979 
11 7 570 994 4 834 014 
12 7 570 995 4 834 041 

2.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Шира околина експлоатационог подручја одликује се умерено-континеталном климом 

са јасно израженим годишњим добима. Карактеришу је топла лета и хладне зиме. 

У циљу илустрације општих климатских карактеристика шире околине 

експлоатационог подручја, коришћени су подаци објављени у метеоролошком 

годишњаку на сајту Републичког хидрометеоролошког завода Србије 

(www.hidmet.gov.rs/) о годишњим и месечним висинама падавина, вредностима 

температура и релативне влажности ваздуха, као и праваца и брзине дувања ветрова, 

који су регистровани на хидрометеоролошкој станици „Сокобања“ (300 m n.m.), за 

период од 1991-2015. Битно је напоменути да је хидрометеоролошка станица 

„Сокобања“ укинута од децембра 2015.  

Подаци о најважнијим климатским параметрима су приказани у одговарајућим 

табелама и дијаграмима у тексту који следи. 

2.2.1. Падавине 

Подаци о висинама атмосферског талога и њихова интерпретација представља једну од 

основа за сагледавање хидрогеолошких прилика на терену. Количине падавина које се 

излуче на ширу околину експлоатационог подручја у току године су различите, и 

неравномерно распоређене, са вредностима које варирају у широким границама. 

Интерпретација суме падавина која се излучи на хидрометеоролошкој станици 

„Сокобања“ и која се сматра репрезентативном за дато експлоатационо подручје, 

извршена је за период од 1991. до 2015. Подаци су приказани у табели 3 и на 

сликама 2 и 3.  
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Табела 3 Преглед месечних и годишњих сума падавина у mm за период 
1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

Година 
М Е С Е Ц И Σ P 

(mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 9,7 52,7 69,7 57,6 91,9 34,5 119,4 73,5 15,7 55,2 71,8 42,3 694,0 

1992 9,7 14,9 36,2 55,0 43,8 164,0 18,1 0,0 36,8 71,4 79,5 41,0 570,4 

1993 20,8 38,4 50,9 15,7 73,5 18,5 31,5 32,5 40,0 79,0 87,9 84,2 572,9 

1994 60,8 21,6 30,9 41,5 15,8 74,4 60,5 85,5 44,8 76,3 30,6 59,0 601,7 

1995 85,9 40,9 59,0 63,7 64,4 28,2 67,7 110,5 68,3 9,5 48,3 98,3 744,7 

1996 27,0 50,4 88,1 74,7 121,9 27,3 11,5 15,1 140,2 52,6 91,8 106,4 807,0 

1997 25,8 41,3 49,1 71,9 61,8 87,4 59,7 79,5 40,6 85,3 32,3 67,0 701,7 

1998 61,2 37,7 15,6 45,2 84,1 65,4 43,2 44,2 98,2 81,7 115,9 49,7 742,1 

1999 42,7 60,2 9,7 88,2 52,5 107,8 51,0 31,7 55,9 59,0 60,1 119,2 738,0 

2000 54,6 29,3 24,9 70,1 14,5 23,5 58,6 15,5 71,2 8,1   23,7 394,0 

2001 27,9 38,2 48,7 157,0 56,8 91,5 61,1 107,9 82,8 9,7 52,6 26,8 761,0 

2002 10,8 38,2 9,0 54,0 58,1 37,7 82,2 60,5 65,2 60,5 24,6 22,6 523,4 

2003 60,4 23,6 3,5 45,3 32,6 51,3 46,1 4,4 78,9 157,9 48,3 29,8 582,1 

2004 99,5 79,4 52,5 41,0 44,1 128,9 114,3 21,3 63,2 61,3 76,7 44,2 826,4 

2005 56,9 60,8 36,4 61,6 96,1 70,5 60,6 75,7 34,4 56,9 50,3 113,3 773,5 

2006 52,4 62,7 88,5 48,8 33,2 99,9 50,9 98,8 18,4 28,2 38,0 56,5 676,3 

2007 43,4 41,6 24,1 3,6 105,6 53,6 6,2 57,4 87,6 117,9 128,4 34,4 703,8 

2008 51,7 11,6 67,1 62,0 24,8 43,1 119,1 57,2 51,8 37,2 40,9 135,4 701,9 

2009 50,9 73,5 62,7 25,8 38,4 105,4 32,4 47,7 24,5 138,7 110,0 109,5 819,5 

2010 97,1 129,7 43,2 63,9 67,9 99,4 68,6 53,2 22,8 79,2 53,5 95,7 874,2 

2011 24,4 46,7 45,8 19,2 45,1 71,1 69,3 0,9 13,3 39,5 4,8 41,6 421,7 

2012 96,4 66,2 5,1 91,0 144,5 12,4 26,7 7,2 11,2 88,9 18,3 85,4 653,3 

2013 40,0 94,0 93,9 32,6 94,6 53,9 10,2 26,3 30,0 61,4 66,9 14,8 618,6 

2014 62,4 7,9 51,9 125,6 152,6 91,2 66,6 66,5 106,7 56,4 47,6 108,0 943,4 

2015 66,9 38,1 83,6 36,0 30,2 43,8 22,8 33,1 53,1 71,6 58,1   537,3 

Мин 9,7 7,9 3,5 3,6 14,5 12,4 6,2 0,0 11,2 8,1 4,8 14,8 394,0 

Макс 99,5 129,7 93,9 157,0 152,6 164,0 119,4 110,5 140,2 157,9 128,4 135,4 943,4 

Сред 49,6 48,0 46,0 58,0 66,0 67,4 54,3 48,2 54,2 65,7 59,9 67,0 679,3 

На основу података приказаних у табели 3 и на сликама 2 и 3, а према подацима  

РХМЗ-а Србије за хидрометеоролошку станицу „Сокобања“, за период осматрања 

1991-2015. уочава се да је максимална месечна вредност падавина забележена у јуну 

1992. (164,0 mm), док је минимална месечна вредност регистрована марта 2003. у 

количини од 3,5 mm воденог талога (слика 2). Битно је истраћи да августа 1992. нису 

регистроване падавине на хидрометеоролошкој станици „Сокобања“. Максимална 

годишња сума падавина у поменутом периоду износи 943,4 mm (2014), а минимална 

394,0 mm (2000). Просечна вредност годишњих количина падавина за анализирани 

период на основу података регистрованих на хидрометеоролошкој станици 

„Сокобања“, износи 679,3 mm (слика 3). 
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Слика 2 Хистограм минималних, средњих и максималних месечних вредности 
падавина у mm за период 1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ 

(РХМЗ Србије) 

 

Слика 3 Хистограм средње годишњих количина падавина у mm за период 
1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 
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2.2.2. Температура ваздуха 

Температура ваздуха такође представља важан фактор који утиче на режим и биланс 

подземних вода. Температурни режим шире околине експлоатационог подручја 

анализиран је на основу мерења температуре ваздуха на хидрометеоролошкој станици 

„Сокобања“ за период од 1991. до 2015. Измерене вредности су приказане табеларно 

(табела 4) и на дијаграмима (слике 4 и 5). 

Табела 4 Преглед просечних месечних и годишњих температура ваздуха (ºС) за 
период 1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

Године 
М Е С Е Ц И Т sr 

(°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 -0,2 -1,8 6,0 9,9 12,3 19,7 20,7 18,9 16,7 10,6 7,0 -2,2 9,8 

1992 -1,3 1,6 6,5 11,9 15,4 18,5 20,8 24,4 16,1 13,0 6,8 0,2 11,2 

1993 -0,9 -1,8 3,3 10,9 17,1 19,6 20,8 21,6 16,4 13,4 0,1 3,5 10,3 

1994 3,6 1,9 9,0 12,4 17,3 18,8 22,1 21,7 19,8 9,8 5,8 1,0 11,9 

1995 -0,5 5,9 5,4 10,7 14,8 19,7 22,4 19,6 15,3 10,7 3,0 0,6 10,6 

1996 -2,6 -1,9 0,1 10,6 17,7 20,2 21,7 21,4 13,3 11,2 7,3 0,9 10,0 

1997 0,1 3,1 4,7 5,8 17,0 20,0 20,1 18,9 14,6 7,9 6,6 2,6 10,1 

1998 2,4 4,1 3,9 13,9 15,4 21,1 22,3 22,1 15,8 13,8 3,6 -3,9 11,2 

1999 0,4 1,3 7,6 12,8 16,6 19,7 21,3 21,8 17,8 10,5 4,2 3,6 11,5 

2000 -3,1 2,7 7,2 14,9 17,7 20,7 22,2 23,2 16,0 12,1 10,1 3,5 12,3 

2001 2,8 3,7 10,6 10,7 17,2 18,4 23,0 22,7 16,0 13,2 4,7 -2,7 11,7 

2002 0,7 6,0 8,1 11,2 19,1 21,9 23,0 21,4 15,9 11,4 8,6 0,4 12,3 

2003 -0,6 -3,8 4,0 9,6 18,6 22,0 21,5 23,7 15,2 9,6 7,6 1,4 10,7 

2004 -1,9 1,1 5,9 12,0 13,9 18,6 20,7 19,8 14,9 13,0 5,8 2,8 10,6 

2005 0,1 -2,8 3,5 11,0 15,8 17,9 21,0 19,3 16,7 10,6 5,0 2,5 10,1 

2006 -3,4 0,6 5,4 11,7 15,7 18,7 21,7 20,0 16,7 12,7 5,6 1,5 10,6 

2007 4,6 4,9 7,8 11,6 17,4 21,8 24,3 22,4 14,6 9,7 3,8 -0,5 11,9 

2008 -0,7 2,8 7,8 11,9 16,4 20,5 21,5 21,8 14,6 12,5 6,4 2,5 11,5 

2009 -0,3 0,9 5,6 12,2 17,3 19,6 22,1 22,0 17,4 10,9 6,9 3,6 11,5 

2010 -0,9 1,4 5,9 11,6 16,3 19,9 22,0 21,9 16,3 8,0 10,7 1,6 11,2 

2011 -0,8 -1,5 5,0 10,9 15,0 19,4 21,7 22,1 19,6 9,2 1,6 3,4 10,5 

2012 -1,0 -5,3 7,0 12,7 15,8 22,5 25,3 23,2 19,7 12,6 8,2 -0,3 11,7 

2013 1,5 2,9 5 13,1 18,1 20 22 24,1 15,7 12,3 7,9 1,1 12,0 

2014 2,2 5,7 8,7 11,3 15,3 19,8 22,1 21,8 16,6 11,2 6,7 0,9 11,9 

2015 1,2 1,8 5,7 11,3 18,1 20,3 25,2 24,0 19,2 10,2 7,4   13,1 

Мин -3,4 -5,3 0,1 5,8 12,3 17,9 20,1 18,9 13,3 7,9 0,1 -3,9 9,8 

Макс 4,6 6,0 10,6 14,9 19,1 22,5 25,3 24,4 19,8 13,8 10,7 3,6 13,1 

Сред 0,1 1,3 6,0 11,5 16,5 20,0 22,1 21,8 16,4 11,2 6,1 1,2 11,2 

Средње месечне температуре показују тенденцију постепеног пораста од јануара до 

јула, а затим опадање до децембра. Максимална средњемесечна температура ваздуха 

забележена је у јулу 2012. (25,3 C), док је минимална средњемесечна температура 

ваздуха регистрована у фебруару исте године (-5,3 C) (слика 4). Просечна 

вишегодишња температура ваздуха износи 11,2 C, док је максимална средњегодишња 

температура ваздуха 13,1 C (2015), мада ово треба узети са резервом, будући да не 

постоје подаци о температурама ваздуха за децембар месец 2015. које би сигурно 

умањиле средњу вредност температуре ваздуха за ту годину. Минимална 

средњегодишња температура ваздуха 9,8 C, а регистрована је 1991. 
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Слика 4 Хистограм минималних, средњих и максималних месечних вредности 
температуре ваздуха за период 1991 - 2015, хидрометеоролошка станица 

„Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

 
Слика 5 Хистограм средње годишњих вредности температуре ваздуха за период 

1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 
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2.2.3. Релативна влажност ваздуха 

Релативна влажност ваздуха највише зависи од температуре ваздуха, а поред тога и од 

ветрова, апсолутне висине, облачности итд, па је расподела влажности по месецима 

последица поменутих фактора. Репрезентативне вредности релативне влажности 

ваздуха за хидрометеоролошку станицу „Сокобања“ за период од 1991. до 2015. 

приказане су у табели 5 и на сликама 6 и 7. 

Табела 5 Просечне месечне и годишње вредности влажности ваздуха (%) за 
период 1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“  

(РХМЗ Србије) 

Године 
М Е С Е Ц И Wsr 

(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 84 83 82 87 87 71 75 80 77 80 80 83 81 

1992 83 78 68 70 70 78 74 63 72 79 80 83 75 

1993 77 81 80 70 71 70 68 68 74 77 81 82 75 

1994 84 83 80 / 69 73 69 / / 84 84 86 79 

1995 85 88 85 81 76 74 70 77 82 83 86 88 81 

1996 89 87 89 80 76 72 62 68 83 80 81 83 79 

1997 87 80 81 78 68 70 73 78 79 82 83 85 79 

1998 85 83 83 71 77 71 70 70 82 82 85 84 79 

1999 87 83 77 75 75 78 77 71 79 81 86 82 79 

2000 87 85 74 72 73 65 64 62 77 83 80 84 76 

2001 84 78 67 74 73 73 69 70 79 80 81 86 76 

2002 83 82 81 77 72 74 76 80 77 78 75 87 79 

2003 87 88 76 72 74 73 75 61 76 81 81 84 77 

2004 86 83 76 73 75 80 76 77 78 83 83 86 80 

2005 86 90 81 70 77 72 77 81 82 80 82 86 80 

2006 88 84 78 74 71 77 71 74 75 75 82 88 78 

2007 76 78 70 62 73 68 54 71 76 84 82 88 74 

2008 84 78 69 73 71 72 68 68 76 78 82 84 75 

2009 90 83 75 70 71 74 71 71 85 92 83 83 79 

2010 88 85 75 74 76 84 83 77 74 84 74 84 80 

2011 90 88 78 67 76 73 70 65 68 79 83 81 77 

2012 85 88 65 76 90 83 73 60 86 94 82 87 81 

2013 86 86 78 71 71 76 69 66 73 79 86 85 77 

2014 85 78 74 81 80 76 77 76 83 84 86 91 81 

2015 89 89 83 73 75 72 64 66 76 87 81   78 

Mин 76 78 65 62 68 65 54 60 68 75 74 81 74 

Макс 90 90 89 87 90 84 83 81 86 94 86 91 81 

Сред 85 84 77 74 75 74 71 71 78 82 82 85 78 

Највеће средњемесечне вредности релативне влажности ваздуха регистроване су у 

периоду октобар-фебруар, а најмање у летњем периоду (јул-август) (табела 5). Највиша 

просечна вредност релативне влажности ваздуха за анализирани период од 1991-2015. 

је забележена у октобру 2012. и износи 94 %, а најнижа у јулу 2007. са 54 % (слика 6). 

Средња вишегодишња вредност влажности ваздуха за хидрометеоролошку станицу 

„Сокобања“ износи 78 % (слика 7). Минимална средњегодишња вредност релативне 

влажности ваздуха у наведеном периоду је констатована 2007. и износила је 74 %, док 

је максимална вредност од 81 % забележена 1991, 1995, 2012. и 2014. 
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Слика 6 Хистограм месечних вредности релативне влажности ваздуха за период 
1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

 
Слика 7 Хистограм средњегодишњих вредности релативне влажности ваздуха за 
период 1991 - 2015, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 
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2.2.4. Ветрови 

Интерпретација података о појави ветрова у широј околини експлоатационог подручја 

извршена је на основу њихових регистрованих праваца и брзина струјања током 

периода од 1991. до 2014. забележених на хидрометеоролошкој станици „Сокобања“. 

У табели 6 и на слици 8 приказане су средње годишње вредности учесталости праваца 

струјања ветрова из којих се уочава да су најређи из правца севера N (14 ‰), а 

најчешћи из правца запада W (169 ‰). У табели 6 и на слици 9 су приказане средње 

вишегодишње брзине струјања ветрова, из којих се уочава да је максимална средња 

брзина ветра током анализираног периода износила 3,9 m/s, регистрована из правца 

североистока (NE), југa (S) и југозапада (SW), док је минимална средња брзина 

износила 2,4 m/s из правца севера (N). 

Табела 6 Честина и јачина ветрова за период 1991 - 2014, хидрометеоролошка 
станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

Смер ветра N NE E SE S SW W NW 

Честина ‰ 14 59 131 50 33 116 169 65
Брзина m/s 2,4 3,9 3,4 3,5 3,9 3,9 3,1 3,1

 

Слика 8 Дијаграм средњегодишњих вредности учесталости праваца ветрова за 
период 1991 - 2014, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 
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Слика 9 Дијаграм средње годишњих вредности брзине струјања ветра за период 
1991 - 2014, хидрометеоролошка станица „Сокобања“ (РХМЗ Србије) 

2.3. ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ 

ОКОЛИНЕ ПОДРУЧЈА ИЗВОРИШТА WELLNESS & SPA ЦЕНТРА 

„СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Основно хидрогрaфско-хидролошко обележје уже околине експлоатационог подручја 

представља река Моравица, дендритичне хидрографске мреже. Водотоци нa широј 

територији експлоатационог подручја грaвитирaју кa Јужној Морави, односно ка 

Великој Морави и припaдaју црноморском сливу. Густинa, оријентaцијa и режим 

протицaјa водотока шире околине експлоатационог подручја условљени су 

рaспрострaњењем геолошких формaцијa и тектоником теренa. 

Река Моравица настаје на 444 m надморске висине, спајањем два потока, Изгаре (десне 

саставнице) и Тисовика (леве саставнице), који извиру на падинама планине Девице. 

У време јачих киша, горњи ток Моравице до ушћа Сесалчке реке, остаје без воде, тако 

да се Моравицом у народу тек зове низводни део (лит. 1). Поред ове Сесалчке реке у 

Моравицу се улива и отока Врела Моравица (лева притока). Врело дренира источни део 

скрашћене Девице, где извире на 382 m надморске висине, са издашнoшћу око 650 l/s.  

Низводно од ушћа отоке овог врела, Моравица наставља свој ток кроз Дуго поље у 

дужини од 9 km, где меандрира и у време највећих киша плави околину у ширини 

100-300 m. На левој страни котлине, на контакту језерских седимената и кречњака 

јављају се извори и врела, највеће издашности до 5 l/s.  

Дугопољска и Сокобањска котлина одвојене су епигенстком Соко-градском клисуром, 

дугачком 1,5 km, познатој по џиновским лонцима (кацама) дубоким 6 m. Изнад 

клусуре, на гребену, који се стрмо издиже изнад реке, налази се средњевековна тврђава 
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Соко-град из XIV века, док се неколико стотина метара низводно налази извор хладне 

воде Лептерија. Цео овај комплекс, популарно је излетиште становника и туриста 

Сокобање. 

Затим, кроз Сокобањску котлину, Моравица тече у дужини од 14 km, где такође 

меандрира, као кроз дугопољску котлину. Због малог пада (2,7 ‰), корито је плитко 

усечено, широко до 15 m и током великих киша река плави приобални појас. У овој 

котлини Моравица прима своју највећу притоку Градашницу. 

Моравица наставља даље да тече, код насеља Трубаревац, кроз Бованску клисуру, дугу 

10 km и дубоку 220 m. На њеном доњем крају изграђена је земљана брана и формирано 

је вештачко језеро запремине 100 милиона m3, чијом се водом снабдева Алексинац.  

Низводно од ове бране, улази у Нишко-алексиначку котлину, где протиче кроз 

Алексинац и улива се у Јужну Мораву 1 km јузападно од овог града. 

Моравица је дугачка 57 km, са површином слива 606 km2 и најзначајнијим  притокама: 

Градашница, Изгара, Николиначка, Сесалачка, Милушиначка, Врмџанска и Јошаничка 

река.  

Река Градашница, највећа притока Моравице, у коју се улива северозападно од 

експлоатационог подручја, има дужину 6 km и корито испуњено бигром. На њој 

постоји 11 водопада, а највиши и најлепши је Рипаљка, висине 17 m. На одсеку где је 

формиран овај водопад, налазе се и две мање пећине, настале понирањем воде кроз 

бигар. 

Река Изгаре протиче кроз крајњи источни део Сокобањске котлине. Извире на 

западним падинама Церовичке Тумбе и карактеристична је по изразитој асиметрији 

слива. Текући ка западу прима већи број сталних и повремених водотока од којих су 

значајнији: Новаковци, Суви и Читлучки поток са десне и Тисовик са леве стране 

слива. Око 1,50 km западно од рудника „Соко“ Изгара се спаја са водотоком који прави 

врело Моравице и ствара реку Моравицу. 

Николиначка река настаје код села Николинац спајањем Лозанске и Богдиначке реке и 

тече до села Блендија где се улива у Моравицу. 

Сесалачка река настаје од већег броја мањих потока који извиру између Рашинац седла 

и Дебелог дела. У пространој удолини изграђеној од сенонских лапораца и 

конгломерата образује се главни изворишни крак реке (Маџарска река), која текући 

према басену, усеца кратку клисуру у барем-аптским, јако поремећеним банковитим и 

слојевитим кречњацима. Значајније леве притоке Маџарске реке су: река Трска, која се 

код села Рујиште улива у њу и Зарвина река која то чини пре уласка Маџарске реке у 

село Сесалац. 
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Милушиначка река настаје спајањем Црнобарског и Урдешког потока који у 

изворишним деловима усецају мање клисуре. Већи део свог корита усекла је у 

терцијарним наслагама. 

Врмџанска река се формира од јаког карстног врела након чега усеца клисуру којом 

тече до села Врмџе, по којем је добила име. При изласку из клисуре прихвата поток 

Оровицу (Дупешки поток у изворишту), а код села Трговиште Железиначки и Стојчин. 

Јошаничка река настаје спајањем више мањих токова: Соколовица, Дубоки поток и 

Козји грб. Веће количине вода прима од Црвене реке код Јошаничке бање, а пре ушћа у 

Моравицу, од Рујевичког потока.  

Зa aнaлизу хидрогрaфских и хидролошких кaрaктеристикa коришћени су подaци 

објaвљени нa сaјту Републичког хидрометеоролошког зaводa Србије зa реку Моравицу. 

Обрaђени су подaци о водостaју и протицају Моравице, зa период 1991-2016, сa 

хидролошке стaнице „Жучковац“, којa се нaлaзи нa око 6 km низводно од 

експлоатационог подручја у правцу северозапада. 

Битно је поменути да осматрања протицаја Моравице, сa хидролошке стaнице 

„Жучковац“, нису вршена 2006, 2007. и 2016. годинe. 

На сликама 10 и 11 приказан је положај хидролошке станице „Жучковац“ на реци 

Моравици, док су резултaти осмaтрaњa водостаја и протицаја Моравице за исту 

станицу прикaзaни у тaбелама 7 и 8, као и на сликама 12 и 13. 

 
Слика 10 Положај хидролошке станице „Жучковац“ на Моравици (РХМЗ Србије) 
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Слика 11 Карта положаја хидролошке станице „Жучковац“ у односу на предметно 

експлоатационо подручје Wellness & Spa центра „Соко Терме” 

Табела 7 Преглед минималних, максималних и средњих месечних вредности 
водостаја (сm) Моравице за период 1991 - 2016, хидролошка станица „Жучковац“ 

(РХМЗ Србије) 

Водостај Моравице (cm) 
Месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Минимални месечни водостај 28 34 38 47 41 32 20 16 14 13 18 20 

Максимални месечни водостај  227 269 243 245 239 153 132 128 71 124 227 244 

Средњи месечни водостај 68 74 93 91 72 55 42 38 36 41 50 64 

Екстремне вредности 
Апсолутни минимум : 13 cm (5-13.10.2012.) 

Апсолутни максимум : 269 cm (20.02.2010.) 

Кота „0“ водомерне станице налази се на 260,98 m n.m. 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                    17 

Из претходне табеле може се видети да анализиране вредности водостаја, за реку 

Моравицу, варирају од минимално измерене 13 cm (5.-13.10.2012.) до максимално 

измерене од 269 cm (20.02.2010).  

На слици 12 приказан је дијаграм средњих, минималних и максималних вредности 

водостаја Моравице на хидролошкој станици „Жучковац“ за период обраде 1991-2016.  

 

Слика 12 Дијаграм средњих, минималних и максималних вредности водостаја 
Моравице (cm) за период 1991 - 2016, хидролошка станица „Жучковац“ 

(РХМЗ Србије) 

Табела 8 Преглед минималних, максималних и средњих месечних вредности 
протицаја (m3/s) Моравице за период 1991 - 2015, хидролошка станица „Жучковац“ 

(РХМЗ Србије) 

Протицај Моравице (m3/s) 
Месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Минимални месечни протицај 0,176 0,546 0,598 0,810 0,375 0,206 0,104 0,104 0,130 0,140 0,191 0,240 

Максимални месечни протицај 23,800 30,800 26,300 27,500 26,900 13,200 9,580 8,350 3,010 12,100 19,900 26,400 

Средњи месечни протицај  2,836 3,401 5,090 5,375 3,150 1,660 0,794 0,574 0,432 0,767 1,222 2,864 

Екстремне вредности 
Апсолутни минимум: 0,104 m³/s (15.07.1995. и 18-19.08.1995.) 

Апсолутни максимум: 30,800 m³/s (20.02.2010.) 

Кота „0“ водомерне станице налази се на 260,98 m n.m.  

Из претходне табеле може се видети да је минимални забележени протицај за реку 

Моравицу износио 0,104 m3/s (15.07.1995. и 18-19.08.1995.), док је максимални износио 

30,800 m3/s (20.02.2010).  

На слици 13 приказан је дијаграм средњих, минималних и максималних вредности 

протицаја Моравице на хидролошкој станици „Жучковац“ за период обраде 1991-2015. 
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Слика 13 Дијаграм средњих, минималних и максималних вредности протицаја 
(m3/s) Моравице за период 1991 - 2015, хидролошка станица „Жучковац“ 

(РХМЗ Србије) 

На хидролошке карактеристике шире околине експлоатационог подручја значајну 

улогу поред климатских имају и геолошко-хидрогеолошки услови, имајући у виду да 

већина речних токова настаје од карстних врела чија се издашност знатно колеба у току 

године, односно која имају сезонски карактер. Тако је и главна карактеристика ових 

речних токова велика разлика између величине максималних и минималних протицаја.  

Максимални протицаји реке Моравице јављају се с пролећа, када долази до отапања 

снежног покривача и када се интезивирају падавине. Потом следи опадање њеног 

протицаја, а свој минимум достиже крајем лета, тј. у септембру месецу. Након 

септембра, са новим појачањем падавина, протицај реке расте све до поменутих 

пролећних месеци када достиже максимум. 

Готово идентичан дијаграм се среће и код анализе водостаја Моравице. Пролећни 

месеци се карактеришу појавом максималних вредности водостаја, док се минималне 

вредности срећу током септембра месеца.  
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2.4. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ ОКОЛИНЕ 

ПОДРУЧЈА ИЗВОРИШТА WELLNESS & SPA ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” 

У СОКОБАЊИ 

Експлоатационо подручје, у морфолошком погледу, припада Сокобањском 

терцијарном басену (прилог 2), који заправо представља тектонски ров, правца 

пружања исток-запад. 

Област Сокобањског терцијарног басена може се поделити у три целине и то: 

 Долински појас - просечне ширине око 1 km, који обухвата алувијалну раван 

Моравице и њених притока, 

 Побрђе - прелазни појас од долинског појаса ка ободу басена. Побрђе се 

простире јужно и северно од Моравице, где се јавља велики број активних 

клизишта и 

 Планински појас - који представља обод басена и припада Карпато-балканском 

масиву, обухвата Голу планину и Ртањ на северу, Слемен на истоку, Девицу и 

Озрен на југу и Буковик на западу. 

У области Сокобањског терцијарног басена могу се реконструисати пет језерских фаза, 

које одговарају нивоима, у којима се језеро дуже задржавало, приликом свог 

повлачења. На планинском ободу (трећој целини) постоје две површи, чије порекло 

није утврђено. Прва се налази на мањем скоку, испод гребена Ртња, док се друга јавља 

у басену. Она је виша и много пространија платформа. У другој целини, као прелазном 

појасу (побрђу), се могу реконструисати три језерске површи. 

Виша површ од 600 m одговара стадијуму у коме се језеро изоловало од Моравско-

панонског и Тимочког басена. Она је у северном делу представљена уском терасом, док 

је у источном делу котлине шира, нарочито око села Читлука. На јужној страни има 

облик уске терасе (око Дугог Поља и Ресника).  

Најпрострањенија у овој области је нижа површ, а када се језеро спустило са ове 

површи, сасвим се повукло у спуштенији, западни део котлине. Упоредо са спуштањем 

језера, спуштали су се и речни токови, са виших на ниже површи. Са померањем 

језерских обала, повећавала се дужина површинских токова, и њихов ерозиони базис 

померао се по хоризонтали и вертикали. Услед тога су речни токови, нарочито у вишим 

деловима, знатно продубљивали своје токове и на тај начин модификујући језерске 

стварали сопствене облике, такође врло битне за реконструкцију морфолошких процеса 

ове области. 
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Долине су врло ретке у планинском појасу. Оне имају стрме стране, а између њих су 

широке заравњене језерске површи. На високим површима долине су суве и 

карстификоване (рашчлањене у низове вртача). На вишим површима јављају се само 

повремени речни токови, тако да је ерозија у овом долинском делу знатно слабија, док 

у нижим површима влада режим плићег карста. У долинама са јављају стални речни 

токови што указује да су ерозија и продубљивање знатнији. 

У другој целини, побрђу, где доминира неогени терен, речне долине су изразитије. 

Овде је језерски рељеф знатно измењен, језерске површи су рашчлањене и уске, па су и 

речне терасе у њима врло кратке, а ако су притом усечене у мекше формације, каснијом 

ерозијом и денудацијом су знатно уништене. 

У планинском појасу, где су карстни облици значајнији могу се издвојити две зоне: 

 Виша - са облицима дубљег и сувог карста, са честим појавама вртача, увала, 

сувих долина, итд. и 

 Нижа - у којој су доминантни облици плићег карста, као што су плитке и 

простране увале. 

Јужно од експлоатационог подручја, приказаног на геоморфолошкој карти (прилог 2), 

протиче река Моравица, кроз чију се већу дужину тока јављају алувијалне равни и 

речне терасе. Моравица протиче кроз Дугопољску и Сокобањску котлину које су 

одвојене епигенстком Соко-градском клисуром, дугачком 1,5 km, познатој по 

џиновским лонцима (кацама) дубоким 6 m. Моравица наставља даље да тече, кроз 

Бованску клисуру, дугу 10 km и дубоку 220 m. На њеном доњем крају изграђена је 

земљана брана и формирано је вештачко језеро запремине 100 милиона m3, чијом се 

водом снабдева град Алексинац. Низводно од ове бране, Моравица улази у Нишко-

алексиначку котлину, где протиче кроз Алексинац и улива се у Јужну Мораву 1 km 

јузападно од овог града. 

На испитиваном терену издвајају се и делови представљени маринско-језерским 

терасама, као и подручја са умереним и интезивним спирањем и јаружањем. 

У широј околини истражног терена налази се и експлоатационо поље лежишта угља 

рудника „Соко“ које захвата атаре села Читлук, Врело и околних села и насеља 

источно, североисточно и западно од села Читлук. Село Читлук се налази око 10 km 

источно од експлоатационог подручја, а село Врело око 15 km јужно од 

експлоатационог подручја. Рудник мрког угља „Соко“ (слика 14) отворен је 1898. 

године, а ако се анализира производња од 1928. године закључно са 2008., тј. за 80 

година рада, може се рећи да је произведено 7 035 000 тона комерцијалног угља (88 000 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                    21 

тона годишње), ископано је више од 2 500 000 тона јаловине, што значи 9 835 000 тона 

ровне масе (123 000 тона месечно). Рудник се налази на 361 метру надморске висине, а 

највећа дубина рударског окна износи 450 m. 

Геоморфолошке карактеристике шире околине експлоатационог подручја су приказане 

на прилогу 2. 

 

Слика 14 Рудник мрког угља „Соко“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                    22 

3. ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕ 

ОКОЛИНЕ ПОДРУЧЈА ИЗВОРИШТА WELLNESS & SPA 

ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

3.1. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Експлоатационо подручје, које је предмет овог Пројекта, захвата крајњи југоисточни 

део ОГК листа Бољевац K34-08 и североисточни део ОГК листа Алексинац K34-20. 

Геолошка истраживања на подручју ових листова била су предмет многих истраживача, 

а преглед досадашњих геолошких истраживања испитиваног терена интерпретирaн је 

нa основу Тумaчa напред поменутих Основних геолошких карти. 

A. Boue (1836) први пут помиње кристаласте шкриљце Јастрепца, затим мезозојске 

(јурске) седименте између Ниша и Ћуприје и терцијарни басен Мораве и њених 

притока. Синтезу свих геолошких опажања, углавном страних аутора, током 19-ог века, 

као и резултате својих проматрања Јастрепца, Ђуниског виса, нишког и алексиначког 

поморавља даje Ј. Жујовић (1893). Oвај део терена сe по њему састоји од гнајса, 

микашиста и амфиболита (Мали Јастребац), азојских филита (клисура Моравице), 

црвених пешчара и кретацејских кречњака (Курилово), парафинских шкриљаца, 

пешчара и лапораца са угљем који припада старијем терцијару (околина Алексинца) и 

неогених конгломерата, пескова и кречњака са конгеријама и меланопсисима 

(алексиначко и нишко поморавље). 

Између два рата врше се геолошка проучавања области шире околине предметног 

експлоатационог подручја. С. Урошевић (1925, 1928, 1929) петролошки је проучио 

Сталаћка брда и Дунинске висове; Буковик, Рожањ и Јастребац, а Ј. Томић (1928) 

базаните на Озрену. Врше се и геолошка картирања листова Ниш, Параћин и Зајечар, 

који су штампани 1932. и 1933. На овим листовима, који захватају северни и источни 

део листа Алексинац, В. Петковић је са М. Луковићем, К. Петковићем, Б. 

Миловановићеми С. Милојевићем издвојио кристаласте шкриљце I и II групе, 

палеозоик уопште, горњи карбон, перм, доњу креду, олигоцен и плиоцен, габрове и 

андезите.  

В. Петковића врши регионално испитивање терена Источне Србије и прикупља 

материјал за израду геолошке карте 1 : 100 000. Он у својим радовима (1908, 1922, 

1923, 1930, 1932, 1933, 1935) или са својим сарадницима (К. Петковићем1932; Б. 

Миловановићем 1932, М. Луковићем, К. Петковићем и Б. Миловановићем 1933) даје 

бројне прилоге и новине, синтетизујући резултате и погледе на структурну грађу 

Источне Србије у раду „Геологија Источне Србије” (1935). 
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Геолошка проучавања највећим делом имају регионални карактер или су вршена у 

околини познатих рудника (Сокобања, Алексинац) у циљу изналажења нових резерви 

угља или других корисних минералних сировина. Радови су били оријентисани 

углавном на истраживање угљева и цементних лапораца, који су главне минералне 

сировине на терену листа Бољевац. 

Радови везани за проблеме регионалне геологије и биостратиграфије листа Алексинац 

односе се на радове З. Сучић (1953), Б. Миловановић (1957), К. Петковића (1956), 

М. Чичулић-Веселиновић (1952-1968), Д. Долића (1966, 1969), М. Новковића, 

Б. Милаковића и Д. Цветковића (1970, 1971), М. Димитријевића (1967), Д. Урошевић 

(1968, 1972) и Б. Крстића (1973, 1974). 

Већи значај за познавање петрологије стена на листу Бољевац имају радови: 

С. Урошевића (1928), Ј. Томића (1931), Б. Димитријевића (1949), М. Глишић (1958), 

Д. Николића (1958), М. Дивљан и И. Мићића (1960). В. Алексића и М. Каленића (1961), 

Б. Крстића (1962), В. Алексића (1963) и И. Мићића (1963). Биостратиграфска 

испитивања фосилних остатака флоре обављао је Н. Пантић (1956, 1956а, 1960), а 

тектонску грађу приказују у својим радовима В. Петковић (1935), М. Луковић (1938) и 

К. Петковић (1949). После Ј. Цвијића геоморфолошким проблемима терена листа 

Бољевац бавили су се П. Јовановић (1924, 1951), Б. Милојевић (1950) и Ј. Марјановић 

(1954). Посебна хемијска истраживања обављао је једино С. Лебедев (1951). 

Хидрогеолошка испитивања вршили су само С. Луковић (1957) у области рудника 

Боговина и Н. Милојевић (1962) у вези са снабдевањем Параћина пијаћом водом. 

3.2. ПРИКАЗ ЛИТОСТРАТИГРАФСКИХ ЈЕДИНИЦА 

У геолошком саставу шире околине експлоатационог подручја приказаног на геолошкој 

карти и геолошком профилу (прилог 3) учествују стене тријаске, јурске, кредне, 

неогене и квартарне старости. Терен се одликује се сложеном геолошком грађом. 

Најстарије творевине, које се јављају у делу терена обухваћеним прилогом 3, 

формиране су током мезозојика. Следећи по старости су неогени седименти, који имају 

највеће распрострањење на геолошкој карти (прилог 3), а најмлађе су квартарне 

творевине представљене алувијалним и терасним наслагама. Геолошке карактеристике 

испитиваног простора, изложене на основу ОГК Бољевац K34-08 и Алексинац K34-20, 

као и припадајућих Тумача, а описане су у наредном тексту. 

М Е З О З О И К (Mz) 

ТРИЈАС (T) 

Пешчари, кречњаци и доломити (Т1,2). Седименти тријаске старости, јављају се на 

ограниченом простору, у југозападном делу терена, обухваћеном прилогом 3. Углавном 
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исклињавају испод јурских седимената у теменима антиклинала (Озрен). Развјени су у 

оквиру доњег и дела средњег тријаса (анизијски кат). Њихову повлату чине 

средњејурски седименти. Представљени су доломитима и доломитичним кречњацима 

који се бочно смењују са кречњацима. Дебљина ових тријаских седимената је 

променљива и креће се од 1-160 m. 

ЈУРА(J) 

Конгломерати, пешчари и песковити кречњаци (Ј2). Седименти средње јуре леже 

трансгресивно преко доњег и средњег тријаса (прилог 3). Променљиве су дебљине, која 

се креће од 2 до 20 m. У литолошком погледу су веома разноврсни, присутни су 

конгломерати, пешчари, глинци, глиновити и песковити кречњаци, доломитични 

кречњаци и кречњачки доломити, који се бочно смењују, што објашњава процес 

настајања ових седимената у плитководној и веома покретној средини. 

Слојевити и банковити кречњаци и доломити (Ј3
1+2) леже преко средњејурских 

седимената у југозападном делу геолошке карте приказане у прилогу 3. Старије партије 

изграђене су од слојевитих и банковитих кречњака, местимично са рожначким квргама, 

који се бочно и вертикално смењују са доломитима и доломитичним кречњацима. Веће 

партије сивих сахароидних доломита (90 % доломит, 10 % калцит) развијене су у 

оквиру доњих делова ових наслага - малма, на јужним ободима неогеног басена 

(Озрен). Седименти су стварани у плитководној, покретној средини, са израженим 

осцилацијама дна. Биостратиграфија овог дела малма базирана је на карактеристичним 

микрофосилним асоцијацијама. За доњи оксфорд то су ситне курнубие, Verneuilinidae, 

гломоспире, крупне Cyanophyceae; за горњи оксфорд и доњи кимериџ - Cladocoropsis 

mirabilis и Alveosepta jaccardi; за горњи кимериџ - Labyrinthina mirabilis и Kurnubia 

palastiniensis. У горњем кимериџу јављају се у мањој или већој мери ослађени нивои са 

харама и остракодима. Дебљина доњег малма је променљива и износи од 70 до 120 m.  

Слојевити и банковити кречњаци и доломити (Ј3
3). Седименти горњег малма 

представљени су слојевитим и банковитим кречњацима, ређе доломитичним 

кречњацима и кречњачким доломитима. Јављају се у југозападном делу геолошке карте 

приказане у прилогу 3, где леже преко слојевитих и банковитих кречњака доњег малма 

(Ј3
1+2). Горњи малм се јасно издваја од доњег на основу кречњачке алге Clypeina 

jurassica. Граница између јуре и креде повучена је условно, испод слојева у којима се 

налазе аберантне тинтинине. Дебљина ових кречњака се креће до 100 m (Девица). 

КРЕДА (K) 

Слојевити и банковити кречњаци (K1
1+2). Најстарије седименте креде представљају 

изданци валендин-отривског ката, кречњаци настали у мирној или слабо покретној 
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повремено и ослађеној средини. У југозападном делу геолошке карте (прилог 3) малог 

су распрострањења, а њихово појављивање је овде условљено тектонском активношћу. 

То су претежно дебелослојевити, сиви, једри, местимично карстификовани кречњаци. 

Касније су таложени слојевити (20 до 40 cm дебљине) плитководни кречњаци, стварани 

у условима брзе седиментације и вероватно покретне средине. Од фосила, осим 

стратиграфски веома индикативних аберантних тинтинина (Daturellina costata и 

Campbelliella milesi) садрже кречњачке алге Salpingoporella annulata, Gryphoporella 

laskarevi, Actinoporella podolica и др., ређе бентоске фораминифере, остракоде и 

гастроподе. Од макрофосила ређе се налази Nerinea cf. lobata. Дебљина ових наслага се 

креће од 40-250 m.  

Кречњаци (K1
3+4). Доњи део ургонске фације представљају слојевити и банковити 

спрудни кречњаци (94-99 % CaCO3) и песковити до заглињени кречњаци у пакетним 

сменама са пешчарима и глинцима. На делу терена који је приказан у прилогу 3, 

доминирају у југоисточном делу. Идући северније, ове наслаге чине подину млађих 

миоценских наслага, те се може рећи да имају значајно распрострањење. У овим 

седиментима је и поред обиља откривених остатака фауне, тешко одвојити баремски од 

аптског ката. Дебљина ове доњеургонске фације на Девици износи и преко 400 m. 

К Е Н О З О И К (Kz) 

НЕОГЕН (Ng) 

Конгломерати, пешчари, глинци и кречњаци (М2). Седименти средњег миоцена 

налазе се југозападно од Сокобање, у рову, који представља везу између Сврљишког и 

Сокобањског басена (прилог 3). Старост им је утврђена на основу микрофауне и 

палеофлоре. Трансгресивно леже преко јурских и кредних кречњака и представљени су 

конгломератима, слатководним кречњацима и глинама. Према геолошком стубу, као 

саставном делу ОГK лист Алексинац K34-20, дебљина творевина средњег миоцена 

износи око 300 m. 

Конгломерати, пешчари, пескови, лапорци, кречњаци и глине (М3). Горњи миоцен 

има највеће распрострањење на површини терена у широј околини експлоатационог 

подручја (прилог 3). Седименти горњег миоцена леже трансгресивно преко мезозојских 

творевина испуњавајући југозападни део Сокобањског басена. Представљени су 

језерским седиментима, еквивалентима сармата и панона. Сокобањски басен, 

састављен од језерских седимената, чине конгломерати, пешчари, лапорци са 

прослојцима кречњака и глина. Могућа је појава, на више места, дацитских туфова и 

бентонитских глина. На основу остракода разликују се еквиваленти сармата са 

Potamocypris gracilis и еквиваленти панона са Potamocypris pannonicus, Ilyocypris 
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pannonica, Darwinula dadayi и др. Дебљина седимената горњег миоцена у Сокобањском 

басену је око 270 метара. 

КВАРТАР (Q) 

Тераса 10-15 m (t1) заступљена је на левој долинској страни Моравице (прилог 3). 

Старост ове терасе одређена је на основу Elephas primigenius, Equus caballus и других 

кичмењака. Присутан је законити однос положаја шљунковито-песковитих и 

алевритичних честица, где су старији делови профила изграђени од псамитско-

псефитских наслага фације речног корита преко којих су наталожени супескови и 

суглине поводањске фације. О алевритичним седиментима који леже преко ниских 

тераса постоји схватање (Ј. Марковић-Марјановић и други, 1951) да су постали еолском 

акумулацијом у периглацијалним областима за време риса и вирма. Међутим, на већем 

броју профила у оквиру њих су констатовани остракоди који указују на водено порекло 

наслага. Услед трансформационих процеса који су се дешавали на теменима тераса 

супескови и суглине задобили су лесоидни карактер али са копненим лесом немају 

генетску везу. Дебљина ове речне терасе износи 10-15 m. 

Алувијум (al). Алувијални седименти јављају се у долини реке Моравице, у оквиру 

експлоатационог подручја, као и у северозападном и источном делу геолошке карте 

приказане у прилогу 3. Као и код терасе (t1) присутан је законити однос положаја 

шљунковито-песковитих и алевритичних честица. Дебљина ових алувијалних 

седимената се креће од 2-5 m, а местимично могу бити и веће дебљине. 

3.3. ТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Тектонске кaрaктеристике шире околине експлоатационог подручја интерпретирaне су 

нa основу Тумaчa Основних геолошких кaрти, листови „Бољевац” К34-08 и 

„Алексинац” К34-20 (слика 15). Широј околини експлоатационог подручја припада: 

 подручје Навлаке црвених пешчара и мезозојских кречњака (раваничка 

моноклинала) (2) и Терени Ртња (4) (лист Бољевац), као и 

 подручје Карпато-балканидa (А) и Српско-македонскe масe (B) (лист Алексинац). 

Карпато-балканидима припадају (А): Ртањско-кучајска (А1), Горњачко-

сувопланинска (А2) и Голубачко-пенковска (лужничка) (А3) тектонска јединица, 

док је у оквиру Српско-македонске масе (B) издвојено више блокова (хорстова) 

међусобно раздвојених тектонским потолинама испуњеним неогеним седиментима.  

Навлакa црвених пешчара и мезозојских кречњака (раваничка моноклинала) (2) У 

ову јединицу улазе црвени пешчари и „раванички” кречњаци, навучени преко 

мезозојских кречњака Ртња и Кучаја, терцијарних седимената и вулканита. Између 
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црвених пешчара и „раваничких” кречњака нема хоризонталних кретања, они су 

међусобно везани седиментацијом.  

Раваничка моноклинала се састоји од неколико мањих јединица.  

Просту грађу има терен од Дубраве до неогеног терцијарног басена Сокобање, чија 

западна граница лежи дуж зоне краљуштања североисточно од Крчеве реке. У овој 

области се на североистоку налазе и тектонски прозори и мање краљушти.  

Најсложенији терен представља Крчева река са околином. У правцу југоистока ова 

регионална дислокација се губи испод неогених седимената Сокобањског басена, али се 

наставља према југоистоку на источној страни Лесковика. 

Трећу зону ове јединице чини простор између тектонске зоне Крчеве реке и 

кристаластих шкриљаца. Ова зона је, у ствари, мања краљушт просте унутрашње грађе. 

Дуж југозападног контакта кристаласти шкриљци навучени су преко црвених пешчара 

или преко тријаских доломита и кречњака.  

Терени Ртња (4) изграђени су од неколико мањих структурних јединица, које имају 

посебне карактеристике и различиту грађу. 

Врмџанска дислокација (g) представља тектонску границу којом су југозападне падине 

Ртња јасно издвојене у односу на потолину сокобањског басена.   

Ртањска дислокација (h) формира границу на источној падини планине Ртањ ка 

сенонском тектонског рову, који се простире на релативно великој површини на крајње 

источном делу листа „Бољевац“ К34-08.  

КАРПАТО-БАЛКАНИДИ (А) 

Ртањско-кучајска тектонска јединица (А1) 

-Хорст Девице (1) формиран је између Озренског (3) на западу, Сокобањског (2) на 

северу и Ртањског раседа на истоку. На листу Алексинац налази се северозападни део 

овог хорста док се његов други део налази источно, на листу Књажевац. У северном 

делу хорста изражена је брахиантиклинала са језгром од девонских пешчара и крилима 

од јурских и доњокредних седимената. Она је пресечена попречним раседом правца 

И-З, дуж ког је спуштен северни блок. Ка југу се антиклинални облик губи и прелази у 

благозаталасану плочу од седимената ургонске фације. 

-Сокобањски расед (2) је гравитациони расед, миоценске старости, правца пружања 

И-З, видљив на дужини преко 17 km, дуж кога је спуштен северни блок. Овим раседом, 

чији је скок више стотина метара, доведени су у исти ниво девонски пешчари и 

ургонски кречњаци доње креде на Девици и тријаски и титонски седименти на Озрену. 

Он је један од раседа који је условио формирање сокобањске потолине.  
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-Озренски (Сићевски) расед (3) миоценске старости, правца пружања СЗ-ЈИ, видљив је 

на дужини од 25 km, на листу Алексинац. Одваја Ртањско-кучајску јединицу (Девица) 

(А1) од Горњачко-сувопланинске јединице (Озрен, Курилово) (А2). То је 

лонгитудинални, гравитациони, расед који је условио стварање рова између Озрена и 

Девице и везу између сокобањског и сврљишког миоценског језера, а затим тектонски 

контакт седимената средњег миоцена и ургонских кречњака доње креде Девице. Расед 

је условио и избијање базанита између Озрена и Девице.  

Горњачко-сувопланинска тектонска јединица (А2) 

Овој јединици припадају Лесковик, Озрен и Курилово, ограниченој регионалним 

лонгитудиналним дислокацијама, где источну границу чини Озренски (Сићевски) (3), а 

западну Поружнички расед (16). У пределима осних кулминација откривени су 

палеозојски и мезозојски седименти, а у осним депресијама дошло је до формирања 

тектонских потолина испуњених неогеним седиментима. У оквиру ове јединице 

издвојена је сложена бора Озрена, састављена од више мањих наборних облика, 

деформисаних попречним и дијагоналним раседима. У северном делу бора је пресечена 

попречним Сокобањским раседом (2) дуж кога је северни блок спуштан и тоне под 

неогене седименте сокобањске котлине. На југу, бора је пресечена системом попречних 

гравитационих раседа који су условили да се структуре губе испод неогена 

алексиначког поморавља. У оквиру ове боре од запада према истоку издвојене су:  

-Поружничка антиклинала (9) изграђена је од кристаластих шкриљаца, који чине 

језгро карбонских и пермских творевина, као и тријаских седимената који чине крила 

антиклинале. Преко западног крила антиклинале реверсно су према истоку кретани 

девонски седименти Лужничке јединице (А3). Иако је хипсометриски најнижа, 

антиклинала представља релативно издигнути блок који је делом ерозијом разнет.  

-Преконошка синклинала (10) је преврнута синклинала која у северном делу прелази у 

коси, а код Ресника у усправан набор. Изграђена од јурских и доњекредних седимената. 

Иако је хипсометриски виша, представља релативно спуштен блок. Припада јој 

планина Лесковик чији највиши врх представља дно синклинале. Западну границу 

синклинале чини расед Лесковика (15). Попречним и дијагоналним раседима 

деформисана је и издељена у систем блокова. У северном делу дно синклинале је од 

титонских, a у јужном од неокомских, харемских и аптских седимената.  

-Озренска антиклинала (11) је деформисана, преврнута антиклинала, изграђена од 

пермских или тријаских седимената у језгру, а тријаских или јурских седимената на 

крилима. Теме антиклинале је раскинуто Преконошким реверсним раседом (13), а 

антиклинала дијагоналним раседом Големог камена (14). 
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-Језерска синклинала (12) је усправан набор изграђен од јурских и доњекредних 

седимената. Нa Озрену, синклинала је пресечена попречним Сокобањским раседом (2) 

дуж кога је релативно спуштен северни блок. Одатле у правцу југоистока оса 

синклинале тоне ка југоистоку тако да се у њеном дну налазе млађи седименти доњег 

малма, горњег малма, неокома и ургона. Јужно од села Језера, ова синклинала је 

деформисана раседима и покривена миоценским седиментима. 

-Преконошки расед (13) се налази западно од села Језера где пресеца источно крило 

Преконошке синклинале (10) као и Озренску антиклиналу (11). То је десни 

транскурентни расед чији је југозападни (повлатни) блок кретан према ССИ, а 

североисточни (подински) блок ка ЈЈЗ. 

-Расед Големог камена (14) је дијагонални гравитациони расед правца ЗСЗ-ИЈИ који 

пресеца Преконошку (10) и Језерску синклиналу (12), као и Озренску антиклиналу (11). 

Његова величина скока је више стотина метара, а дуж њега је спуштен североисточни 

блок, доводећи у исти ниво стратиграфске чланове палеозоика и мезозоика. 

-Расед Лесковика (15) је гравитациони расед правца ССЗ-ЈЈИ, који се пружа дуж 

западног подножја Лесковика, између Ресника и Липовца, на дужини од преко 10 km. У 

правцу севера и југа тоне под неогене седименте. Дуж њега су доведени у исти ниво 

јурски седименти североисточног блока са карбонским, пермским и тријаским 

седиментима југозападног блока. Спуштен СИ блок (Лесковик) хипсографски је знатно 

виши од релативно издигнутог блока (подножје Лесковика). 

-Поружнички расед (16) је реверсни расед дуж кога су девонски седименти Лужничке 

јединице (А3) (повлатни блок) реверсно кретани преко кристаластих шкриљаца, перма, 

тријаса и јуре Горњачко-сувопланинске јединице (А2) (подински блок). 

-Рожањско-бовански расед (17) одваја терене Српско-македонске масе (А) од Карпато-

Балканида (В). Представља лонгитудинални реверсни расед дуж кога су кристаласти 

шкриљци (као повлатно крило) кретани према истоку преко седимената доњег миоцена 

(као подинског крила). Старост раседа је доњемиоценска. Праћен је на дужини од преко 

20 km. 

Голубачко-пенковска (лужничка) тектонска јединица (А3) 

Ова тектонска јединица ограничена је са источне стране Поружничком (16), а са 

западне стране Рожањско-бованском дислокацијом (17). Изграђена је од кристаластих 

шкриљаца рифеј-камбријума, старопалеозојских и неогених седимената. Силурски и 

девонски седименти представљају део једног већег набора. Седименти доњег миоцена 

чине преврнуту синклиналу (бованска синклинала), чије се југозападно крило налази 

испод кристаластих шкриљаца блока Седог врха (18). На ово указује појава базалних 
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седимената доњег миоцена („црвена серија”) испод шкриљаца, дуж Рожањско-бованске 

дислокације (17). 

СРПСКО-МАКЕДОНСКА МАСА (B) 

Овој јединици припадају кристаласти шкриљци западно од Рожањско-бованске 

дислокације (17) која се узима као граница између Српско-македонске масе (А) и 

Карпато-Балканида (В). Кристаласти шкриљци налазе се у виду неколико одвојених 

блокова (хорстова), међусобно раздвојених тектонским потолинама испуњеним 

неогеним седиментима. 

ТЕКТОНИКА НЕОГЕНИХ БАСЕНА 
Формирање тектонских потолина, у којима су акумулиране неогене слатководне 

наслаге, везано је за комадање издигнутог Карпато-Балканског венца (В) и Српско-

македонске масе (А). Ове потолине настале су дуж лонгитудиналних и трансверзалних 

раседа. У неогену се разликују два структурна подспрата: убрани седименти доњег 

миоцена и непоремећени седименти средњег и горњег миоцена (и доњег плиоцена). 

Седименти доњег миоцена таложени су у котлини формираној по ободу Карпатско-

Балканског венца (В).  

Млађи миоценски седименти испуњавају југозападни део Сокобањске (23) котлине. У 

овој котлини млађи миоценски седименти леже трансгресивно преко старије подлоге, 

прилагођени су формама палеорељефа нагнути су од периферије ка центру басена. 

Касније су поремећени, нарочито у близини великих дислокација дуж којих су дошли у 

тектонски контакт са старијим формацијама. Дуж Озренског раседа (3) миоценски 

седименти падају под мезозојске кречњаке Ртањско-кучајске јединице (А1), а дуж 

Вукањског раседа (22) су вертикални. Унутар басена, миоценски седименти су 

поремећени бројним раседима, међу којима доминирају раседи правца ССЗ-ЈЈИ и И-З. 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                    31 

 

Слика 15 Тектонска карта шире околине експлоатационог подручја 
(на основу Тумача за листове „Бољевац“ К34-08 и „Алексинац” К34-20) 

Легенда (тумач листа „Бољевац“ К34-08): 2 Навлакa црвених пешчара и мезозојских 
кречњака (раваничка моноклинала) и 4 Терени Ртња; g) Врмџанска дислокација, 
h) Ртањска дислокација и k) Сокобањски басен. 

Легенда (тумач листа „ Алексинац” К34-20): А Карпато-Балканиди: А1 Ртањско-
кучајска јединица: 1. Хорст Девице, 2. Сокобањски расед и 3. Озренски (Сићевски) 
расед; А2. Горњачко-сувопланинска јединица: 9. Поружничка антиклинала, 10. 
Преконошка синклинала, 11. Озренска антиклинала, 12. Језерска синклинала, 13. 
Преконошки расед, 14. Расед Големог камена, 15. Расед Лесковика, 16. Поружнички 
расед и 17. Рожањско-бовански расед; А3. Голубачко-пенковска (Лужничка) јединица; 
Б Српско-македонска маса: 23. Сокобањски басен. 
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3.4. РЕЗУЛТАТИ РАНИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Темеље хидрогеолошким истраживањима карстних терена источне Србије поставио је 

Ј. Цвијић крајем 19. века, а резултате ових истраживања представио је у својим 

радовима: „Пећине и подземна хидрографија у источној Србији“ (1893), у којој је дао 

класификацију пећина у широј околини експлоатационог подручја и „Извори, водопади 

и Тресаве у источној Србији“ (1896) у коме је извршена прва класификација извора. 

До сада изведена хидрогеолошка истраживања углавном су била локалног и наменског 

карактера јер су њима решавани проблеми водоснабдевања и дефинисане могућности 

експлоатације вода на ужем подручју или су вршена испитивања услова оводњености 

лежишта минералних сировина. 

Н. Милојевић (1958) се бави проблематиком расхлађења термоминералних извора 

Сокобање, а П. Чубриловић се у оквиру регионалних хидрогеолошких истраживања 

слива Јужне Мораве (1966) бави хидрогеолошком проблематиком овог терена. 

Филиповић Б. и Драгишић В. су израдили хидрогеолошку студију лежишта угља 

„Соко“, на основу чега, 1993. Драгишић В. и Миладиновић Б. дају Идејни Пројекат 

заштите експлоатације овог рудника. 

Томић В. у периоду 1985.-1987. врши истраживања на изворишту „Подина” у циљу 

водоснабдевања Сокобање (лит. 14 и 15). Он такође у периоду 1998.-2001. врши 

истраживања за потребе Елабората о класификацији и категоризацији резерви 

подземних термалних вода Сокобање (лит. 16). 

Значајан допринос познавању хидрогеолошких карактеристика овог подручја дају 

истраживања која је у периоду 2000-2003. вршио Драгишић В. са сарадницима. 

Рударско-геолошки факултет је за потребе Елаборатa о резервама у периоду од 2003.-

2004. вршио истраживања на изворишту „Парк” и „Бањица” у Сокобањи (лит. 6). 

Што се тиче спроведених хидрогеолошких истраживања у непосредној близини 

експлоатационог подручја, у периоду 2010.-2011. вршена су хидрогеолошка 

истраживања за потребе захватања термоминералних подземних вода Лимун бање (лит. 

18 и 19). 

Предузеће „Eko Solar” из Београда, током 2014. извело је додатна хидрогеофизичка 

истраживања којима је утврђено пружање раседа на делу терена који је обухваћен 

експлоатационим подручјем овог Пројекта (лит. 14). 

Предузеће „Гео Инжењеринг БГП“ доо из Београда исте године, израдило је „Пројекат 

примењених хидрогеолошких истраживања термоминералниих вода у подручју 
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Сокобање“ (лит. 11), на основу којег је почетком 2016. изведен бунар Б-1 на предметом 

експлоатационом подручју. 

Потом је 2016. урађен Пројекат (лит. 13) са истим називом, а на основу којег је израђен 

Елаборат (лит 10). 

Након тога је предузеће„Гео Инжењеринг БГП“ доо из Београда, израдило „Пројекат 

примењених хидрогеолошких истраживања геотермалних вода на изворишту „Konak 

Nataly” у Сокобањи“ (лит. 8), на основу којег су крајем 2016. изведена два бунара 

ознака Б-1 и Б-2. 

3.5. ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА И ПРИКАЗ ЗАСТУПЉЕНИХ ТИПОВА 

ИЗДАНИ 

Према резултатима досадашњих хидрогеолошких истраживања терена у оквиру 

експлоатационог подручја и његове шире околине, као и на основу типова стена које 

учествују у његовој грађи и структурне порозности истих, издвајају се следећи типови 

издани (прилози 4 и 5): 

 збијени тип издани, 

 сложени тип издани, 

 карстни тип издани и 

 пукотински тип издани. 

Збијени тип издани формиран је у оквиру квартарних наслага чије је распрострањење 

у широј околини експлоатационог подручја везано за долину реке Моравице и 

Градашнице (прилог 4). Ове квартарне творевине представљене су алувијалним и 

терасним седиментима, а изграђене су претежно од песка, местимично заглињеног, 

песковитих глина и глина (прилози 5 и 6). Имајући у виду да ови седименти достижу 

дебљину и до 15 m, у хидрогеолошком погледу могу бити веома важни јер се у њима 

могу акумулирати значајне количине подземних вода. 

Овај збијени тип издани се налази у директној хидрауличкој вези са површинским 

токовима, преко којих се делом врши прихрањивање издани, када је ниво воде у рекама 

виши у односу на ниво издани. Сем овога, прихрањивање издани у највећој мери се 

врши на рачун инфилтрације атмосферских талога. Дотицај воде у издан се врши и 

приливом вода из неогених седимената, а на оним деловима терена где ове формације 

директно леже преко карбонатног комплекса, подземним истицањем из карстне издани.  

Издан је са слободним нивоом, у оквиру отворене хидрогеолошке структуре, што значи 

да зона распрострањења издани одговара зони њеног прихрањивања. Ниво подземних 
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вода ове издани, налази се врло близу површине терена, углавном на дубини од око 

0,2-1,0 m од површине терена (лит. 6) 

Дренирање издани се одвија у природним и вештачким условима. У природним 

условима дренирање се врши евапотранспирационим процесима и преко површинских 

токова у периоду хидролошког минимума. Вештачки се издан празни преко сеоских 

копаних бунара и преко изворишта формираних за потребе водоснабдевања.  

Сложени тип издани има доминантно распрострањење у широј околини 

експлоатационог подручја (прилог 4). Формиран је у оквиру неогених наслага, односно 

средње и горњемиоценских седимената, који су представљени сменом заглињених 

пескова и песковитих глина, затим сменом пешчара, лапораца и глина и сменом 

заглињене кречњачке дробине, бречоидног и лапоровитог кречњака (прилози 5 и 6).  

Овај тип издани се карактерише честим смењивањем водопропусних и релативно 

водонепропусних седимената. У ужој околини експлоатационог подручја 

хидрогеолошки колектори представљени се местимично заглињеним песковима, а у 

слабо пропусне делове терена, сврстане су песковите глине и глине које по својој 

хидрогеолошкој функцији, услед ниских вредности коефицијената филтрације 

представљају хидрогеолошке изолаторе. Основно хидрогеолошко својство овог типа 

издани представља неједнак степен водопропусности у вертикалном профилу где се 

водопропусност креће од добро водопропусних до скоро непропусних седимената. 

Оваква честа смена литолошких чланова у плану и профилу условљена је различитим 

условима у седиментацији током геолошке историје формирања терена.  

Прихрањивање издани се доминантно врши дотицајем из збијеног типа издани, 

развијеног у оквиру квартарних седимената, који се налази у њеној повлати. Други 

начини прихрањивања издани су инфилтрацијом вода на рачун атмосферских талога и 

површинских токова у деловима где су миоценске наслаге изложене на површини 

терена, као и дотицајем из издани карстног типа. 

Дренирање издани се највећим делом одвија вештачким путем, тј. експлоатацијом 

помоћу бунара, а мањим делом подземним отицајем у друге, дубље издани. 

Услед експлоатације изданских вода долази до нарушавања природног режима, што 

условљава допунско прихрањивање из алувијалних наслага, као последица 

изједначавања режима издани у неогеним и алувијалним седиментима. 

Карстни тип издани формиран је у оквиру карбонатног стенског комплекса, тј. у 

оквиру карстификованих кречњака и доломита горњејурске и доњекредне старости 

(прилог 4). Карбонатни комплекс залеже испод налага Сокобањског терцијарног 

басена. Он се карактерише и израженим руптурним склопом који је условио 
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интензиван процес карстификације. Овај процес је веома дубок, што је омогућило 

понирање атмсферских и површинских вода до знатних дубина.  

У оквиру експлоатационог подручја, посебан хидрогеолошки значај има карстна издан 

јужног обода Сокобањског басена, формирана у интензивно испуцалим и 

карстификованим кречњацима планинских масива Озрена и Девице. Издан има велику 

површину распрострањења као и велику сабирну површину. 

Предметним бунаром Б-1 каптира се ова карстна издан, формирана у оквиру 

доњекредних карстификованих кречњака, „open hole” системом у интервалу од 

145,0-151,0 m (прилози 5 и 6). Издан је под притиском, јер се изнад ње налази дебели 

повлатни слој слабије пропусних горњемиоценских седиментата (прилог 5). 

Прихрањивање карстне издани у највећој мери врши се инфилтрацијом атмосферских 

талога у деловима терена са оголићеним кречњачким масивима, нарочито уколико су 

развијени површински карстни облици. У кречњачким деловима терена који су 

замаскирани вегетационим покривачем величина ефективне инфилтрације је знатно 

мања и највећи део вода се губи транспирацијом биљног покривача и евапорацијом са 

тла и биљака. Осим овога, прихрањивање карстне издани врши се инфилтрацијом вода 

површинских токова, тамо где издан избија на површину терена. Ова издан се може 

прихрањивати и на рачун претакања подземних вода из других издани сложеног или 

збијеног типа. 

Дренирање карстне издани врши се највећим делом преко многобројних карстних врела 

и извора, подземним истицањем у некарбонатне творевине, а у мањој мери путем 

евапотранспирације. Положај карстних врела углавном је предиспониран постојањем 

контакта карбонатних и некарбонатних стенских маса, односно, формација са слабијим 

колекторским својствима од карбонатних, тј. стена које имају функцију 

хидрогеолошког изолатора. 

Правци кретања изданских вода предиспонирани су општом геолошком грађом терена, 

степеном карстификације, општим хидрогеолошким условима и сл. Генерални правац 

кретања изданских вода је од карстних масива Озрена и Девице, ка ободу Сокобањског 

терцијарног басена, тј. ка врелу и клисури Моравице. 

За потребе израде Елабората о резервама термалних вода (лит. 10) на предметном 

изворишту изведени су тестови црпења. Обрадом и анализом добијених резултата 

изведених тестова одређене су вредности трансмисибилности које су се кретале у 

границама од Т= 4,88 x 10-3 m2/s до Т= 1,88 x 10-3 m2/s.  

Ради утврђивања основних параметара хемијског састава термалних вода из бунара Б-1 

урађене су четири хемијске анализе „В” обима. Анализама је утврђено да су воде са 
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изворишта „Соко Терме“ олигоминералне хомеотерме хидрокарбонатно - калцијумско - 

магнезијумског типа. Такође, ове воде представљају и термалне воде са температуром 

од 35,5 °C. 

Пукотински тип издани се јавља на површини терена, у југозападном делу 

хидрогеолошке карте (прилог 4), а образован је у оквиру конгломерата, пешчара, 

песковитих кречњака, кречњака и доломита тријаске и средњејурске старости. 

Комплекс ових седимената је у целини тектонски поремећен раседима што доводи до 

појаве бројних пукотина и прслина различитих праваца пружања. Степен испуцалости 

ових формација је јако неуједначен. Приповршински делови терена, поред веће 

испуцалости, захваћени су и процесом распадања. Испуцалост знатно опада са 

дубином, а и пукотине су углавном запуњене секундарним продуктима распадања. До 

формирања овог типа издани долази унутар мреже прслина и пукотина, а 

прихрањивање директно зависи од атмосферских падавина које се акумулирају у 

поменутим прслинама и пукотинама. Дренирање се одвија преко извора мање 

издашности. 

3.6. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ПОЈАВЕ И ОБЈЕКТИ У ШИРОЈ ОКОЛИНИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА 

Значајну улогу у дефинисању хидрогеолошких карактеристика предметног типа издани 

(карстна издан под пристиском) имала су хидрогеолошка истраживања изведена у 

претходном периоду. Стога су у наредном тексту описане термалне и хладне воде, 

односно, хидрогеолошке појаве и објекти у широј околини експлоатационог подручја у 

подручју Сокобање (прилог 4).  

ТЕРМАЛНЕ ВОДЕ 

Извориште „Парк” представља разбијено извориште, артеског истицања карстних 

изданских вода, дуж раседа, на контакту терцијарних седимената и доњекредних 

картификованих кречњака. Налази се југозападно од предметног бунара (прилог 4). 

Извори овог разбијеног изворишта „Парк” су се до 1946. називали „Преображење”, 

„Свети Арханђел I”, „Свети Арханђел II” и „Свети Јован”, а од 1946. се називају једним 

именом „Парк”, укључујући и сонду С-5, нешто касније изведену. Ових извори су 

каптирани, њима се пуни старо купатило, такозвани амам, односно мушки и женски 

базен, одакле се дренажним каналом одводе у реку Моравицу. Издашност извора, у 

периоду осматрања (2003-2004.) за потребе израде Елабората о резервама (лит. 6), 

кретала се од 17,50-81,50 l/s, а мерена је на месту где се воде из бетонске цеви уливају у 

дренажни канал, док се њихова температура кретала од 42,0-43,6 °С. 
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На овом изворишту, у периoду 1946.-1947. А. Бутаков изводи 11 сонди, односно 

бушотина, које су данас затрпане (лит. 6). Затим Ж. Капетановић 1958. изводи сонду, 

односно бушотину С-5 која представља главни експлоатациони хидрогеолошки 

објекат на овом изворишту.  

Бушење за ову сонду изведено је до дубине од 37,50 m, чиме је дефинисан литолошки 

профил: 

 0,00-3,70 m - површински распаднути материјал,  

 3,70-31,50 m - лапорци, пешчари и конгломерати и 

 31,50-37,50 m - кречњаци. 

Бушотина је зацевљена до дубине од 31,50 m, односно у интервалу од 31,50-37,50 m 

заступљен је „open hole” систем, док је обложна колона пречника ɸ 131/128 mm 

постављена у интервалу 31,50-2,81 m. Над сондом С-5 ископана је шахта висине 

2,95 m и ширине око 3,00 m, а зидови су озидани циглом. Експлоатација термалних 

вода ове сонде врши се наизменично, са три вишестепене центрифугалне пумпе, 

24 часа, са капацитетом од 12,0-17,0 l/s, све од 1978. до 2004, односно до периода 

режимских осматрања за потребе Елабората (лит. 6) На дну шахте постављена је цев 

којом се вишак воде одводи у хотел Здрављак, у периоду када се поред напред 

поменутих пумпи јавља и самоизлив из ове сонде. Термалним водама сонде С-5 

снабдева се: старо купатило (каде), стари стационар, нови стационар - Специјална 

болница „Сокобања” и инхалатор (лит. 6). 

Извориште „Бањица” формирано је у клисури Моравице, на њеној левој долинској 

страни, где дуж раседа који дели доњекредне кречњаке и неогене седименте, долази до 

артеског истицања термалних карстних вода. Ово извориште чине два извора „Озрен” 

и „Соко” чија се издашност у периоду осматрања (2003-2004.) за потребе израде 

Елабората о резервама (лит. 6), кретала се од 2,82-5,77 l/s, док се њихова температура 

кретала од 28,5-32,0 °С. 

А. Бутаков je у току 1946. извео 5 сонди, односно бушотина, а затим је током 1962. 

изведено још 3 сонде - бушотине. 

Сонде С-1, С-2 и С-3 налазе се југоисточно од предметног бунара (прилог 4), а њихове 

дубине су: 18,50 m, 6,20 m и 13,30 m. Из сонди С-2 и С-3 се експлоатишу термалне воде 

(лит. 6). Литолошки профил сонде С-2 дефинисан је бушењем: 

 0,00-5,50 m - пескови и шљункови и  

 5,50-6,20 m - кречњаци. 

Бушотина је зацевљена челичним цевима пречника ɸ 131/128 mm до дубине од 6,20 m. 
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Литолошки профил сонде С-3 такође је дефинисан бушењем: 

 0,00-4,80 m - пескови и шљункови, 

 4,80-6,00 m - кречњаци компактни и  

 6,00-13,30 m - кречњаци распаднути.  

Бушотина је зацевљена челичним цевима пречника ɸ 131/128 mm до дубине од 13,30 m. 

Експлоатација термалних вода из ове две сонде врши се једностепеним 

центрифугалним пумпама. Термалне воде ових сонди се користе у кадама и базенима. 

Њихова издашност износи 1,8 l/s (С-2) и 6,0 l/s (С-3) (лит. 6).  

Извориште Лимун бање чини један бунар IEБX-1 који се налази јужно од предметног 

бунара на растојању од око 40 m (прилог 4). Изведен je 1984. од стране предузећа 

„Геозавод“ из Београда до дубине од 201,00 m. Бушење je започето пречником 

ɸ 445 mm и вршено је до дубине од 24,00 m, након чега је у тај интервал уграђена 

уводна колона пречника ɸ 355 mm. Бушење се даље наставило пречником ɸ 346,90 mm 

до дубине од 128,00 m, а затим је интервал од површине терена до дубине 108,00 m 

цементиран након уградње обложне колоне пречника ɸ 244 mm. Бушење бушотине 

завршено је пречником ɸ 215,90 mm, све до коначне дубине од поменутих 201,00 m. 

Затим је у бушотину уграђена упуштена бунарска конструкција следећих елемената 

(лит. 6): 

 201,00 - 195,00 m таложника ɸ 168 mm, 

 195,00 - 159,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

 159,00 - 152,00 m међуфилтера ɸ 168 mm и 

 152,00 - 122,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

док се обложна колона ɸ 355 mm налази у интервалу 128,00 - +0,30 m. Бунар је након 

извођења „пломбиран“ бунарском главом, те као такав није био у функцији више од 25 

година, све до 2010. када је предузеће „ХГ-ПРОФ Инжењеринг“ из Београда извршило 

истраживања на овом објекту, а касније и утврдило експлоатациони капацитет бунара 

од чак Q=20 l/s, уз снижење од Ѕuk=13,12 m (лит. 18). Температура добијене воде 

износила је Т=38,4 °С.  

ХЛАДНЕ ВОДЕ 

Врело „Моравице” формирано је на контакту неогених седимената Сокобањске 

котлине и кречњака Девице. Истицање вода је у директној зависности од дебљине 

изданске зоне и највећим делом је сифоналног (узлазног) карактера. Врело се одликује 

неравномерном издашношћу која је у директној зависности од падавина и у минимуму 

износи Qmin60,0 l/s (лит. 6). 
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Врело „Ресник” формирано је на контакту масивних кречњака и доломита и неогених 

седимената, а налази се југозападно од предметног бунара. Врело је гравитационо 

преливног типа и минималне издашности је Qmin3,10 l/s (лит. 6). 

Врело „Врело” је каптирано за потребе водоснабдевања Сокобање, а налази се јужно од 

предметног бунара (прилог 4). Врело је гравитационог типа минималне издашности 

Qmin8,0 l/s (лит. 6). 

Врело „Озрен” је формирано на контакту кречњака и доломита са пешчарима, 

лапорцима и глинцима неогене старости. Врело је каптирано за потребе 

водоснабдевања Сокобање, а налази се југозападно од предметног бунара. Према 

хидрауличком механизму врело је преливно-гравитационог типа са минималном 

издашношћу Qmin32,0 l/s (лит. 6). 

Врело „Врмџе” представља најзначајнију хидрогеолошку појаву којом се врши 

дренирање југозападних падина Ртња. Налази се северно од села Врмџа у долини 

Врмџанског потока. Јавља се из мање пећине на десној обали поменутог потока. Врело 

је гравитационог типа, издашности 10,0-15,0 l/s (лит. 6). 

Врело „Лептерија” каптирано је за потребе излетишта „Лептерија”, а налази се 

југоисточно од предметног бунара (прилог 4). Јавља се на левој долинској страни реке 

Моравице, формирано је у доњекредним кречњацима, а истицање је предиспонирано 

раседом. Каптажом није захваћена сва количина овог врела, већ део отиче у реку 

Моравицу. Температура воде је променљива и износи од 9,2-10,1 °С (лит. 6). 

Извор „Здрављак” налази се на левој долинској страни реке Моравице, у склопу 

хотелског комплекса „Здрављак”. Температура воде се креће од 14,0-14,5 °С, а 

издашност 0,025-0,40 l/s. Ради спречавања бактериолошког загађења Ж. Капетановић 

током 1958-1962. изводи радове на измештању и каптирању извора „Здрављак”. У 

склопу ових истражних радова избушено је 4 сонде-бушотине, дубине 2,3 до 10,0 m. 

Израдом сонди није се ушло у кречњачки колектор (лит. 6). 

Треба истаћи да су подаци о минималним издашностима појединих врела дати на 

основу литературних и фондовских материјала, будући да организованих режимских 

осматрања поменутих значајнијих карстних врела по ободу Сокобањске котлине нема.  

Извориште „Подина” састоји се од три бунара ван експлоатације ИБ-3, ИБ-4 и ИБ-5, 

дубина 202,0 m, 342,0 m и 143,0 m. Радом ових бунара су били ублажавани летњи 

максимуми у потрошњи воде, а у експлоатацији су били све до 1994, када се прибегло 

тражењу других начина водоснабдевања Сокобање.  
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Бунар ИБ-3 се налази у близини фудбалског игралишта ФК „Озрен” у Сокобањи 

(прилог 4). Израдом бушотине дефинисан је литолошки профил: 

 0,00-87,00 m - лапорци, пешчари и конгломерати и 

 87,00-202,00 m - испуцали и карстификовани кречњаци. 

У бушотину је затим уграђена упуштена бунарска конструкција која се састоји од 

следећих елемената: 

 202,00 - 196,00 m таложника ɸ 168 mm, 

 196,00 - 184,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

 184,00 - 158,00 m међуфилтера ɸ 168 mm и 

 158,00 - 100,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

док се обложна колона ɸ 244 mm налази у интервалу 100,00 - +0,30 m. Добијен је 

самоизлив од 4,20 l/s, а температура подземних вода се кретала од 16-17 °С (лит. 6). 

Бунар ИБ-4 се налази северно од фудбалског игралишта ФК „Озрен” у Сокобањи 

(прилог 4), а урађен је од стране Р.О. Института за хидрогеолошка и геотехничка 

истраживања из Београда, у периоду од јуна 1985.-марта 1986. Основни циљ израде 

овог бунара био је дефинисање услова прецрпљивања изданских вода у периоду 

хидролошког минимума. Израдом бушотине дефинисан је литолошки профил на 

основу геофизичких каротажних мерења : 

 0,00-5,00 m - крупнозрни кречњачки шљунак 

 5,00-216,00 m - лапорци, лапоровити кречњаци, конгломерати и пешчари и 

 216,00-342,00 m - испуцали и карстификовани кречњаци. 

У бушотину је затим уграђена упуштена бунарска конструкција која се састоји од 

следећих елемената: 

 342,00 - 340,00 m таложника ɸ 168 mm, 

 340,00 - 278,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

 278,00 - 240,00 m међуфилтера ɸ 168 mm, 

 240,00 - 228,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm и 

 228,00 - 100,00 m надфилтера ɸ 168 mm, 

док се обложна колона ɸ 244 mm налази у интервалу 100,00 - +0,30 m.  

Након испирања бушотине добијен је самоизлив (пре тестирања) од 6,8 l/s. 

Температура подземних вода у периоду истраживања била стабилна и износила је око 

22 °С (лит. 15). 

Бунар ИБ-5 се налази југоисточно од фудбалског игралишта ФК „Озрен” у Сокобањи 

(прилог 4), а урађен је од стране Р.О. Института за хидрогеолошка и геотехничка 
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истраживања из Београда, у мају месецу 1987. Основни циљ израде овог бунара био је 

дефинисање услова прецрпљивања изданских вода у периоду хидролошког минимума и 

недовољне издашности извора „Озрен”, „Беле Воде” и „Врело”. Израдом бушотине 

дефинисан је литолошки профил: 

 0,00-143,00 m - лапорци, пешчари и конгломерати и 

 143,00-200,00 m - испуцали и карстификовани кречњаци. 

У бушотину је затим уграђена упуштена бунарска конструкција која се састоји од 

следећих елемената: 

 200,00 - 194,00 m таложника ɸ 168 mm и 

 194,00 - 144,00 m филтерске конструкције ɸ 168 mm, 

док се обложна колона ɸ 244 mm налази у интервалу 144,00 - +0,50 m. Пре опита 

црпења повремено се појављивао самоизлив од 1,5-2,0 l/s. Аутор хидрогеолошке 

студије (лит. 16) наводи да се самоизлив јављао после дуготрајних киша у летњем 

периоду, односно након топљења снега у пролећном периоду, док је температура 

подземних вода у периоду истраживања износила око 17 °С. 

Истражно-експлоатациони бунар ИЕБМ-1 „Лептерија“ изведен је од стране 

Рударско-геолошког факултета, током 2002, а налази се југоисточно од предметног 

бунара (прилог 4). Реализован је након бушења истражне бушотине ИБМ-1, на око 7 

метара од поменутог објекта, до дубине од 80 m. Добијена издашност бунара износила 

је Q=35 l/s. Овим објектом су захваћене хладне карстне воде из испуцалих кречњака. 

Извориште „Nataly drogerija” састоји се од два бунара Б-1 и Б-2, дубине 70 m и 180 m. 

Бунари су урађени крајем 2016. од стране предузећа „Србија бунар“ доо из Београда, а 

налазе се југозападно од предметног бунара (прилог 4). 

Бунар Б-1. Бушотина је избушена до дубине од 26,0 m пречником ɸ 311 mm, a затим је 

уграђена уводна колона ɸ 219 mm. Након тога, бушотина је избушена до коначне 

дубине од 70,0 m пречником ɸ 190 mm. У бушотину је уграђена ПВЦ бунарска 

конструкција пречника ɸ 140 mm до дубине од 70,0 m, а састоји се од следећих 

елемената: 

 70,00 - 65,00 m - таложника од ПВЦ цеви ɸ 140 mm, 

 65,00 - 40,00 m - филтера од шлицоване ПВЦ цеви ɸ 140 mm, обавијеног ПВЦ 

ситом и учвршћеног намотајима поцинковане жице, 

 40,0 - +0,50 m - експлоатационе колоне од ПВЦ цеви ɸ 140 mm. 

Бунар Б-2. Бушотина је избушена до дубине од 150,0 m пречником ɸ 216 mm, затим је 

бушење настављено до коначне дубине од 180,0 m пречником ɸ 152 mm. У бушотину је 
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уграђена упуштена ПВЦ бунарска конструкција пречника ɸ 125 mm у интервалу од 

100,0 - 180,0 m, а састоји од следећих елемената: 

 180,0 - 176,0 m - таложника од ПВЦ цеви ɸ 125 mm, 

 176,0 - 164,0 m - филтера тип „Johnson“ ɸ 125 mm, 

 164,0 - 160,0 m - међуфилтера ɸ 125 mm, 

 160,0 - 144,0 m - филтера тип „Johnson“ ɸ 125 mm, 

 144,0 - 136,0 m - међуфилтера ɸ 125 mm, 

 136,0 - 132,0 m - филтера тип „Johnson“ ɸ 125 mm, 

 132,0 - 128,0 m - међуфилтера ɸ 125 mm, 

 128,0 - 116,0 m - филтера тип „Johnson“ ɸ 125 mm и 

 116,0 - 100,0 m - надфилтерске колоне од ПВЦ цеви ɸ 125 mm, 

док се експлоатациона колона ɸ 175 mm налази у интервалу 100,00 - +0,50 m. 

За потребе израде будућег Елабората о резервама, на изворишиту „Nataly drogerija”, 

вршено је узорковање подземних вода за израду хемијских анализа „В” обима, а 

измерена температура подземних вода је износила 15,5 °С. 

Ради што бољег приказа геолошких и хидрогеолошких карактеристика терена, 

оивиченог хидрогеолошком картом приказаном у прилогу 4, као и положаја предметне 

карстне издани под притиском у вертикалном профилу (прилог 5), коришћена је 

литологија бунара Б-2 са изворишта „Nataly drogerija”. 

3.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ КАРСТНЕ ИЗДАНИ У ШИРОЈ ОКОЛИНИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА 

На основу хидрогеолошког профила приказаног у прилогу 5, утврђено је да главни 

хидрогеолошки колектор подземних вода у оквиру експлоатационог подручја, 

представља карстна издан са нивоом под притиском, формирана у оквиру доњекредних 

кречњака. 

Она има велико распрострањење и ван граница хидрогеолошке карте (прилог 4). У 

подручју сокобањског басена прекривена је дебелим повлатним заштитним слојем 

горњемиоценских седимената максималне дебљине 270 m. Северно и јужно од 

сокобањсњског басена откривена је на површини терена. 

Према М. Миливојевићу (1990) пространство карстне издани у плану се процењује на 

минимално 30 km2, односно на 77 km2 имајући у виду пространство миоценских 

седимената. Укупна дебљина карстног колектора није прецизно утврђена, али се 

процењује на минимално 300 m.  
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Северну границу лежишта чини Ртањски масив на листу Бољевац, а јужну масиви Озрена и Девице. На истоку лежиште се простире до 

камбријуских седимената, а на западу до девонских седимената на листу Књажевац. 

У оквиру шире околине експлоатационог подручја занимљива је појава хладних и термалних подземних вода које долазе из исте, јединствене 

карстне издани формиране у оквиру доњекредних кречњака, која је најбоље објашњена илустрацијом Н. Милојевића (слика 16).  

 

Слика 16 Геолошко-хидрогеолошки профил са шематским приказом порекла термалних и хладних вода у подручју Сокобање (лит. 17)
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На слици 16 је приказано да се карстна издан у деловима где је откривена на површини 

терена прихрањује на рачун инфилтрације атмосферских вода. Тако да се појава 

истицања хладних карстних вода јавља на вишим котама терена, на контакту 

мезозојских кречњака и неогених седимената, док је појава термалних вода условљена 

тектоником. Због тога што се ерозиони базис доњекредних кречњака налази према Н. 

Милојевићу на дубини од око 1100 m, односно због високог степена карстификације 

ових кречњака, атмосферским водама је омогућено да дуж пукотина и каверни 

доспевају до великих дубина, где им се услед геотермског градијента температура 

повећава. Затим се тако загрејане воде крећу дуж раседа, тачније сокобањског раседа 

како наводи Н. Милојевић и појављују се на површини терена у виду термалних 

подземних вода, температуре од око 28 - 43 °С. 

Сокобања је поред термалних позната и по радонским водама. Извори термалних вода 

изворишта „Парк” и „Бањица” одликују се садржајем радона. Међутим, у подземним 

водама хидрогеолошких објеката у подручју Сокобање, само је у Лимун бањи, у 

термалним подземним водама бунара ИЕБХ-1, окривен садржај радона. За потребе 

израде Елабората о резевама на подручју Лимун бање (лит. 18) у другој хемијској 

анализи од 03.11.2010. вршено је испитивање присуства радона чија је вредност 

износила 13,7 Bq/l.  

Како је једино овај бунар у Лимун бањи „ушао” у пермске пешчаре, аутори Елабората о 

резервама (лит. 6) претпостављају да су они носиоци радонске радиоактивности. 

Поменута изворишта се одликују радонском радиоактивношћу иако се предметни 

карстни колектор карактерише занемарљивим садржајем радиоактивних елемената. 

Ово се објашњава тако што се претпоставља да су термалне воде Сокобање формиране 

у полузатвореној хидрогеолошкој структури реверсним навлачењем сложене боре 

Озрена преко антиклинале Девице, где су пермске творевине навучене преко 

мезозојских чиме је успорена водозамена у овим мезозојским творевинама 

(кречњацима) (лит. 6). 

Старост подземних вода утврђује се преко нестабилних изотопа тритијума и угљеника 

(3Н и 14С). Трајање цируклације подземних вода је веома дуго и такве воде имају мали 

садржај тритијума. Мало присуство тритијума такође је последица мешања термалних 

и хладних подземних вода. Апсолутна старост термалних вода Сокобање износи 4360 

година према Перићу и Миливојевићу (1990). 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА ИЗВОРИШТУ WELLNESS & SPA 

ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Експлоатационо подручје предметног Пројекта налази се на територији општине 

Сокобања, а смештен је, на десној обали Моравице. Извориште Wellness & Spa центра 

„Соко терме” чини један експлоатациони бунар Б-1 дубине 151,0 m (прилог 6), чије се 

термалне воде користе за потребе рада базена како рекреативних тако и са разним 

воденим атракцијама поменутог Wellness центра. Предметни бунар је смештен 

непосредно уз асфалтни пут улице Кнеза Милоша, на око 40 метара од „Лимун Бање“, и 

на исто толико од Wellness & Spa центра „Соко Терме“(слике 17 и 18).  

Координате бунара Б-1 на изворишту Wellness & Spa центра „Соко терме” су: 

X   Y 

4 833 982  7 571 074 

 
Слика 17 Положај изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 

(фото: „Гео Инжењеринг БГП“ доо, 2016. и извор: Google Earth) 

 
Слика 18 Положај бунара Б-1 у односу на „Лимун бању“ и Wellness & Spa центар 

„Соко Терме“ (фото: „Гео Инжењеринг БГП“ доо, 2016.) 
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Извођењу предметног бунара Б-1 претходило је извођење хидрогеофизичких 

истраживања, која су спроведена на експлоатационом подручју са циљем одређивања 

дубине до кречњачких стена и зона циркулације подземних вода у њима. Наведена 

истраживања вршена су од стране предузећа „Еко Солар“ доо из Београда, током јуна 

2014. На основу ових истраживања, претпостављено је присуство подземних вода у 

оквиру карстног колектора у оквиру сонде С-1, у интервалу од 87 m до 183 m. Стога је 

у непосредној близини ове сонде предложена израда бунара дубине до око 190 m, 

односно до дубине водоносне зоне кречњака (лит. 14). 

Бунар је изведен у периоду децембар 2015. - фебруар 2016. ради решавања проблема 

снабдевања водом Wellness & Spa центра „Соко Терме“, а Извођач радова на његовој 

изради било је предузеће „Србија бунар“ доо из Београда. 

 
Слика 19 Изглед гарнитуре за бушење на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ (фото: „Гео Инжењеринг БГП“ доо, 2015.) 

Бушење бушотине је изведено директном методом бушења са употребом бентонитске 

исплаке као испирног флуида. За уводну колону бушење је изведено пречником ɸ 444,5 

mm до дубине од 6,00 m. Бушење је затим настављено пречником ɸ 370,00 mm до 

дубине од 145,00 m, након чега је изведено пречником ɸ 215,90 mm до дубине од 151,00 

m У бушотину је затим уграђена челична бунарска конструкција пречника ɸ 273,00 mm 

од +0,50 до 145,00 m дубине. Цементација међупростора зидова бушотине и 

конструкције извршена је од површине терена до дубине од 145,00 m. Од 145,00 до 

151,00 m бунар је незацевљен, тзв. „open hole" систем (лит. 12) (прилог 6). По 

завршетку бушења до дубине од 151,00 m извршена су геофизичка каротажна 

испитивања у бунарској бушотини у циљу сагледавања литолошког профила по 

дубини. Каротажним мерењима дефинисан је следећи литолошки профил: 
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0,00 – 0,70 m         -     Површински распаднути материјал, 

0,70 – 2,00 m         -     Глина, 

2,00 – 3,80 m         -     Песак, 

3,80 – 5,60 m         -     Песак заглињен, 

5,60 – 9,60 m         -     Глина песковита, 

9,60 – 11,40 m       -     Глина, 

11,40 – 12,20 m     -     Песак заглињен, 

12,20 – 15,10 m     -     Глина песковита, 

15,10 – 16,30 m     -     Песак заглињен, 

16,30 – 20,60 m     -     Глина песковита, 

20,60 – 22,10 m     -     Песак заглињен, 

22,10 – 35,30 m     -     Глина песковита, 

35,30 – 36,00 m     -     Песак заглињен, 

36,00 – 37,00 m     -     Глина песковита, 

37,00 – 38,70 m     -     Песак заглињен, 

38,70 – 39,60 m     -     Глина песковита, 

39,60 – 41,10 m     -     Песак заглињен, 

41,10 – 43,30 m     -     Глина песковита, 

43,30 – 45,70 m     -     Песак заглињен, 

45,70 – 49,60 m     -     Глина песковита, 

49,60 – 51,00 m     -     Песак заглињен, 

51,00 – 62,60 m     -     Глина песковита, 

62,60 – 69,80 m     -     Песак заглињен, 

69,80 – 70,60 m     -     Глина песковита, 

70,60 – 71,90 m     -     Песак заглињен, 

71,90 – 76,80 m     -     Глина песковита, 

76,80 – 78,70 m     -     Песак заглињен, 

78,70 – 91,30 m     -     Глина песковита, 

91,30 – 92,60 m     -     Песак заглињен, 

92,60 – 99,00 m     -     Глина песковита, 

99,00 – 102,20 m   -     Песак заглињен, 

102,20 – 104,30 m -     Глина песковита, 

104,30 – 112,40 m -     Песак заглињен, 

112,40 – 119,30 m -     Глина, 

119,30 – 120,50 m -     Пешчар, 

120,50 – 121,30 m -     Лапорац, 
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121,30 – 122,40 m -     Пешчар, 

122,40 – 124,70 m -     Глина, 

124,70 – 125,20 m -     Лапорац, 

125,20 – 127,80 m -     Глина, 

127,80 – 128,70 m -     Лапорац, 

128,70 – 130,10 m -     Глина, 

130,10 – 130,80 m -     Кречњачка дробина, 

130,80 – 133,90 m -     Кречњак бречоидан, 

133,90 – 138,00 m -     Кречњак и 

138,00 – 151,00 m -     Кречњак карстификован. 
По завршетку радова на изради бунара Б-1, исти је затворен бунарском главом на коју 

је постављен манометар како би се пратио притисак, односно самоизлив (слика 20). 

Поред тога, на разводном воду, који одводи захваћене термалне воде до Wellness & Spa 

центра „Соко Терме“, постављен је водомер са кога се очитава количина исцрпљених 

вода (слика 20). 

 
Слика 20 Изглед инсталираног манометра и водомера на бунару Б-1  

(фото: „ Гео Инжењеринг БГП“ доо, 2016.) 
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5. НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ТЕРМАЛНИХ ВОДА 

5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ИЗВОРИШТА 

Извориште термалних вода Wellness & Spa центра „Соко Терме“ којe се користи за 

потребе рада базена како рекреативних тако и са разним воденим атракцијама састоји 

се од:  

 водозахватног објекта, односно експлоатационог бунара Б-1 дубине 151,0 m, 

 базена и 

 дистрибутивног цевовода. 

Wellness & Spa центар „Соко Терме“ (слика 21), представља огранак рекреативно-

угоститељског предузећа Инвеститора „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ доо из Ждрела. 

Смештен је у Сокобањи, за потребе рада његових базена како рекреативних тако и са 

разним воденим атракцијама користе се подземне термалне воде бунара Б-1. 

 

Слика 21 Wellness & Spa центар „Соко Терме“ у Сокобањи 

Центар располаже хотелом са 11 соба и 23 лежаја, затим са два затворена базена 

(слике 22 и 23) и једним отвореним (слика 25), финском сауном, сланом собом, парним 

и турским купатилом, ђакузи кадама, козметичким и фризерским салоном, салама за 

разне врсте масажа, теретаном и другим садржајима. 

Овај Wellness центар ради током целе године, а у базенима је поред дневног омогућено 

и ноћно купање. Већи затворени базен повезан је преко такозваног термотунела 

(слика 24) са отвореним базеном. 

Предметни бунар је са самоизливом одакле се вода системом цевовода пречника 

 150 mm и дужине 50 m допрема до постојећих базена у коме се и врши хлорисање 

исте. 
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Слика 22 Затворени базен мањег обима Wellness & Spa центра „Соко Терме” 

 

Слика 23 Затворени базен већег обима Wellness & Spa центра „Соко Терме” 

Термотунел 
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Слика 24 Термотунел Wellness & Spa центра „Соко Терме“  

 

Слика 25 Отворени базен Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 

 

Слика 26 Сауна, парно купатило и слана соба Wellness & Spa центра „Соко Терме“  
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5.2. ЗАХВАТАЊЕ ТЕРМАЛНИХ ВОДА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 

Анализа количине захваћених термалних вода извршена је на основу режимских 

осматрања за потребе израде „Елабората о резервама термалних вода на изворишту 

Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи“ („Гео Инжењеринг БГП“ доо 

Београд, 2017).  

Режимска осматрања термалних вода предметног изворишта вршена су од марта 2016. 

до јула 2017. вођењем евиденције о исцрпљеним количинама термалних вода 

(евидентирањем стања водомера), затим мерењем притиска на манометру, постављеном 

на глави бунара, ради осматрања самоизлива бунара Б-1 и мерењем температуре 

термалних вода. Сва мерења обављала су задужена лица запослена у Wellness & Spa 

центру „Соко терме”, уз повремену контролу инжењера из фирме „Гео Инжењеринг 

БГП” доо из Београда. 

Осматрања исцрпљених количина термалних вода вршила су се преко уграђеног 

водомера динамиком мерења једном у 5 дана. Обрачун времена производње извршен је 

на 24-оро часовно време. Разлика између два очитавања стања водомера подељена са 

временом од 24 сата даје вредност у m3/час и добијене вредности изражене у l/s 

коришћене су за прорачун резерви и израду Елабората о резервама термалних вода 

(лит. 10) на основу кога је добијено решење (потврда) о резервама. 

На основу евиденције исцрпљених количина термалних вода, просечна количина која је 

исцрпљена на изворишту у периоду осматрања износила је Qsr=2,3 l/s, док је 

максимална износила Qmax=3,6 l/s, а забележена је 19.04.2017. године (табела 9), по 

изведеном петом тесту црпења. како је приказано на слици 27, на којој је дат приказ 

исцрпљених количина термалних вода са периодима изведених тестова на бунару и 

притиска очитаваног на манометру. 

За оверу резерви, предложене су количине које су доказане истражно-експлоатационим 

црпењем. 
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Табела 9 Прорачунате и средњемесечне вредности издашности бунара Б-1 

ДАТУМ Q (l/s) 
Средње месечна 
потрошња (l/s) 

ДАТУМ Q (l/s) 
Средње месечна 
потрошња (l/s) 

10.03.2016.  

2,2 

05.11.2016. 2,2 

2,1 

15.03.2016. 2,2 10.11.2016. 2,2 
20.03.2016. 2,1 15.11.2016. 2,1 
25.03.2016. 2,1 20.11.2016. 2,1 
30.03.2016. 2,2 25.11.2016. 2,1 

04.04.2016. 2,2 

2,2 

30.11.2016. 2,2 
09.04.2016. 2,2 05.12.2016. 2,2 

2,3 

14.04.2016. 2,2 10.12.2016. 2,2 
19.04.2016. 2,2 15.12.2016. 2,8 
24.04.2016. 2,1 20.12.2016. 2,2 
29.04.2016. 2,1 25.12.2016. 2,2 

04.05.2016. 2,2 

2,2 

30.12.2016. 2,2 

09.05.2016. 2,2 04.01.2017. 2,3 

2,3 

14.05.2016. 2,2 09.01.2017. 2,3 
19.05.2016. 2,2 14.01.2017. 2,3 
24.05.2016. 2,2 19.01.2017. 2,3 
29.05.2016. 2,3 24.01.2017. 2,4 
03.06.2016. 2,3 

2,2 

29.01.2017. 2,3 
08.06.2016. 2,2 03.02.2017. 2,3 

2,3 

13.06.2016. 2,2 08.02.2017. 2,3 
18.06.2016. II Тест 13.02.2017. 2,3 
23.06.2016. 2,3 18.02.2017. 2,4 
28.06.2016. 2,2 23.02.2017. 2,3 
03.07.2016. 2,5 

2,1 

28.02.2017. 2,2 
08.07.2016. 2,3 05.03.2017. 2,2 

2,2 

13.07.2016. 2,1 10.03.2017. 2,2 
18.07.2016. 1,9 15.03.2017. 2,1 
23.07.2016. 1,9 20.03.2017. 2,1 
28.07.2016. 2,0 25.03.2017. 2,3 

02.08.2016. 2,2 

2,2 

30.03.2017. 2,3 

07.08.2016. 2,2 04.04.2017. 2,3 

2,6 

12.08.2016. 2,2 09.04.2017. 
V Тест 

17.08.2016. 2,2 14.04.2017. 
22.08.2016. 2,3 19.04.2017. 3,6 
27.08.2016. 2,3 24.04.2017. 2,2 

01.09.2016. 2,3 

2,3 

29.04.2017. 2,3 

06.09.2016. 2,3 04.05.2017. 2,5 

2,4 

11.09.2016. 2,8 10.05.2017. 2,3 
16.09.2016. 2,2 15.05.2017. 2,4 
21.09.2016. 2,2 21.05.2017. 2,4 
26.09.2016. 2,2 26.05.2017. 2,4 

01.10.2016. 2,1 

2,2 

31.05.2017. 2,4 

06.10.2016. 2,2 05.06.2017. 2,4 

2,4 

11.10.2016. 2,2 10.06.2017. 2,4 
16.10.2016. 2,2 15.06.2017. 2,4 
21.10.2016. 2,2 20.06.2017. 2,5 
26.10.2016. 2,2 25.06.2017. 2,5 
31.10.2016. 2,2 30.06.2017. 2,5 

 05.07.2017. 2,5 
2,5 

08.07.2017. 2,5 

На глави бунара Б-1, на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“, постављен је 

манометар произвођача WIKA (слика 20), ради осматрања притиска. Максимални 

измерени притисак током осматрачког периода, забележен је 10.03.2016. и 18.06.2016. 

када је износио Pmax=0,58 bar (5,80 mVs), док је минимални забележен 19.04.2017. када 

је износио Pmin=0,39 bar (3,90 mVs). 
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Ради лакшег сагледавања осцилација самоизлива у бунару Б-1, вредности притисака у 

барима превођене су у метре воденог стуба (табела 10). 

Табела 10 Измерене (bar) и прорачунате вредности самоизлива (mVs) бунара Б-1 
у периоду режимских осматрања 

ДАТУМ 
СAМОИЗЛИВ 

ДАТУМ 
СAМОИЗЛИВ 

(bar) (mVs) (bar) (mVs) 
10.03.2016. 0,58 5,80 05.11.2016. 0,47 4,70 
15.03.2016. 0,47 4,70 10.11.2016. 0,47 4,70 
20.03.2016. 0,47 4,70 15.11.2016. 0,47 4,70 
25.03.2016. 0,47 4,70 20.11.2016. 0,47 4,70 
30.03.2016. 0,47 4,70 25.11.2016. 0,47 4,70 

04.04.2016. 0,47 4,70 30.11.2016. 0,47 4,70 
09.04.2016. 0,47 4,70 05.12.2016. 0,47 4,70 
14.04.2016. 0,47 4,70 10.12.2016. 0,47 4,70 
19.04.2016. 0,47 4,70 15.12.2016. 0,43 4,30 
24.04.2016. 0,47 4,70 20.12.2016. 0,47 4,70 
29.04.2016. 0,47 4,70 25.12.2016. 0,47 4,70 

04.05.2016. 0,47 4,70 30.12.2016. 0,47 4,70 

09.05.2016. 0,47 4,70 04.01.2017. 0,46 4,60 
14.05.2016. 0,47 4,70 09.01.2017. 0,46 4,60 
19.05.2016. 0,47 4,70 14.01.2017. 0,46 4,60 
24.05.2016. 0,47 4,70 19.01.2017. 0,46 4,60 
29.05.2016. 0,46 4,60 24.01.2017. 0,45 4,50 
03.06.2016. 0,46 4,60 29.01.2017. 0,46 4,60 
08.06.2016. 0,47 4,70 03.02.2017. 0,46 4,60 
13.06.2016. 0,47 4,70 08.02.2017. 0,46 4,60 
18.06.2016. 0,58 5,80 13.02.2017. 0,46 4,60 
23.06.2016. 0,46 4,60 18.02.2017. 0,46 4,60 
28.06.2016. 0,47 4,70 23.02.2017. 0,46 4,60 
03.07.2016. 0,45 4,50 28.02.2017. 0,47 4,70 
08.07.2016. 0,46 4,60 05.03.2017. 0,47 4,70 
13.07.2016. 0,47 4,70 10.03.2017. 0,47 4,70 
18.07.2016. 0,48 4,80 15.03.2017. 0,47 4,70 
23.07.2016. 0,48 4,80 20.03.2017. 0,47 4,70 
28.07.2016. 0,48 4,80 25.03.2017. 0,46 4,60 

02.08.2016. 0,47 4,70 30.03.2017. 0,46 4,60 

07.08.2016. 0,47 4,70 04.04.2017. 0,46 4,60 
12.08.2016. 0,47 4,70 09.04.2017. 

V Тест 
17.08.2016. 0,47 4,70 14.04.2017. 
22.08.2016. 0,46 4,60 19.04.2017. 0,39 3,90 
27.08.2016. 0,46 4,60 24.04.2017. 0,47 4,70 

01.09.2016. 0,46 4,60 29.04.2017. 0,46 4,60 

06.09.2016. 0,46 4,60 04.05.2017. 0,45 4,50 
11.09.2016. 0,43 4,30 10.05.2017. 0,46 4,60 
16.09.2016. 0,47 4,70 15.05.2017. 0,45 4,50 
21.09.2016. 0,47 4,70 21.05.2017. 0,45 4,50 
26.09.2016. 0,47 4,70 26.05.2017. 0,45 4,50 

01.10.2016. 0,47 4,70 31.05.2017. 0,45 4,50 

06.10.2016. 0,47 4,70 05.06.2017. 0,45 4,50 
11.10.2016. 0,47 4,70 10.06.2017. 0,45 4,50 
16.10.2016. 0,47 4,70 15.06.2017. 0,45 4,50 
21.10.2016. 0,47 4,70 20.06.2017. 0,45 4,50 
26.10.2016. 0,47 4,70 25.06.2017. 0,45 4,50 
31.10.2016. 0,47 4,70 30.06.2017. 0,45 4,50 

 
05.07.2017. 0,45 4,50 
08.07.2017. 0,45 4,50 
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Слика 27 Упорени приказ исцрпљених количина термалних вода и притиска у бунару Б-1 
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На предметном изворишту у периоду режимских осматрања вршена су и мерења 

температуре термалних вода из предметног бунара Б-1. Максимална измерена 

температура термалних вода из предметног бунара, током осматрачког периода 

износила је Тmax=37,9 °С, док је минимална износила Тmin=35,0 °С.  

У табели 11 упоредно су приказане средње месечне вредности температуре термалних 

вода бунара Б-1 као и средње минималне и максималне вредности температуре ваздуха 

(°С) са хидрометеоролошке станице „Ниш” за период режимских осматрања. 

Табела 11 Упоредни приказ средње месечних вредности температуре термалних 
вода и средње минималних и максималних вредности температуре ваздуха (°С) 

Година Месец 
Температура термалних 
вода из бунара Б-1 (°С) 

Температура ваздуха (°С) 
Мин Макс 

2016. 

Март 35,7 2,5 13,0 

Април 36,5 8,3 22,3 

Мај 35,9 10,1 21,7 

Јун 35,2 16,4 28,6 
Јул 35,3 16,8 30,6 

Август 35,9 15,3 28,1 
Септембар 35,4 11,9 26,0 

Октобар 35,1 7,4 16,6 
Новембар 36,1 2,4 12,0 
Децембар 36,9 -4,0 2,9 

2017. 

Јануар 36,8 -9,2 -1,1 
Фебруар 36,1 -0,3 9,9 

Март 36,2 4,3 16,9 
Април 36,6 6,1 17,7 

Мај 37,2 11,0 22,4 
Јун 37,8 16,0 29,2 
Јул 37,8 16,6 31,0 

Ради дефинисања хидрогеолошких параметара водоносне средине из које се каптирају 

термалне воде, као и ради утврђивања резерви термалних вода на предметном 

изворишту, изведени су тестови црпења на постојећем бунару Б-1, уз осматрање 

самоизлива на суседном изворишту Лимун бање, на бунару ИЕБХ-1. 

Тестове је извело предузеће „Гео Инжењеринг БГП“ доо у различитим годишњим 

добима. Изведена су четири теста црпења која су вршена непосредно пре узимања 

узорака за израду комплетних-физичко хемијских анализа. Након добијеног одобрења 

од општине Сокобања изведен је и пети, дуготрајни тест, у трајању од 10 дана. 

Ниво воде је одржаван помоћу вентила и манометра док је издашност мерена преко 

постојећег водомера. 

Обрадом добијених резултата одређен је коефицијент водопроводности 

(трансмисибилности), а израчунат је радијус дејства бунара.  
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Обрада резултата добијених извођењем тестова црпења вршена је кроз анализу и 

обраду зависности S = f (logt) и S = f (log (t/t-t1)). Обрадом зависности методом Jacob-a 

преко дијаграма зависности S=f (logt) могу се обрадити подаци који се односе на бунар 

који се налази у транзитној зони струјног поља. На овај начин се добијају најважнији 

параметри средине, коефицијент водопроводности Т и коефицијент филтрације К.  

Коефицијент водопроводности се добија из коефицијента правца праве који је 

представљен тангенсом угла α: 

 

где се индекси 1 и 2 односе на произвољно изабране тачке на правој. Коефицијент 

водопроводности се израчунава преко израза: 

12

12 loglog
183,0

SS

tt
QT





 
где је : 

 

- Q – капацитет црпења ( m3/s),  

- S – снижење нивоа остварено током опитног теста (m) 

- t – време у ком је остварено снижење нивоа (s).  

Коефицијент филтрације користи се за израчунавање радијуса дејства бунара, а добија 

се рачунски преко обрасца m

T
K 

 где је m - дебљина водоносног слоја у m (m=17,1 m). 

Радијус дејства бунара одређиван је на основу добијених резултата тестова црпења и 

одређен је формулом Зихарт – а која гласи :  

R = 3 000 S K  

где је : 

- S – остварена депресија у бунару у m и 

- K –вредност коефицијента филтрације у m/s. 

Први тест је урађен 18.03.2016. године са три различита капацитета: Q1=0,82 l/s, 

Q2=1,10 l/s и Q3=1,50 l/s.  

Пре почетка извођења теста црпења заустављен је протицај у бунару у трајању од 

1 часа и извршено је очитавање притиска на манометру постављеном на глави бунара 

који је износио Hst=5,80 m. Затим се приступило затварању вентила који је потом 

постепено отваран са праћењем протицаја на водомеру до очекиване количине. Да би се 

реализовало друго снижење приступило се даљем постепеном отварању вентила до 

потребне количине воде, при чему је континуално праћена промена притиска на 

12

12

loglog tt

SS
tg
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манометру, односно ниво подземних вода. Исти принцип примењен је за треће 

снижење. По завршетку теста вентил је затворен и изведено је мерење повратка нивоа 

подземних вода очитавањем промене притиска на манометру у трајању од 1 часа, након 

чега је бунар пуштен у функцију. 

Првим капацитетом од Q1=0,82 l/s остварена је депресија од S=0,39 m за 4 сата. Затим је 

промењен капацитет на Q2=1,10 l/s којим је тестирано такође 4 сата, када је остварена 

депресија од S=0,53 m. На крају, трећим снижењем, са капацитетом Q3=1,50 l/s 

остварена је депресија од S=0,76 m за такође 4 сата. Коефицијент водопроводности за 

добијене резултате првог снижења износи Т=1,88 x 10-3 m2/s уз узимање дебљине 

водоносног слоја у оквиру чистих кречњака m=17,1 m. На основу трећег снижења 

обрадом података добијени су параметри коефицијента водопроводности Т=2,75 x 10-3 

m2/s.Израчунати радијус дејства бунара за прво снижење износи Ra=12,27 m, а за треће 

снижење Ra=29,00 m. Ниво подземних вода вратио се у почетно стање за 60 минута. 

За време првог теста депресија на суседном бунару ИЕБХ-1 износила је 0,00 m. 

Други тест рађен је у периоду од 18.-20.06.2016. године са једним задатим капацитетом 

Q=2,83 l/s. Пре извођења теста црпења измерен је самоизлив од Hst=5,80 m.  

Трајање теста износило је 48 сати уз остварену депресију од S=1,85 m. Израчунати 

коефицијент водопроводности (трансмисибилности) износи Т=2,59 x 10-3 m2/s, а 

израчунати радијус дејства бунара Ra=68,2 m. Ниво подземних вода вратио се у 

почетно стање за период од 60 минута. 

За време другог теста депресија на суседном бунару ИЕБХ-1 износила је 0,10 m. 

Трећи тест рађен је у периоду од 07.-09.09.2016. године са једним задатим капацитетом 

Q=3,57 l/s. Пре извођења теста црпења измерен је самоизлив, који је износио 

Hst=5,60 m.  

Трајање теста износило је 48 сати уз остварену депресију од S=2,10 m. Израчунати 

коефицијент водопроводности (трансмисибилности) износи Т=3,27 x 10-3 m2/s, а 

израчунати радијус дејства бунара Ra=87 m. Ниво подземних вода за период од 60 

минута достигао је 5,75 m. За време трећег теста депресија на суседном бунару ИЕБХ-1 

износила је 0,30 m. 

Четврти тест рађен је у периоду од 11.-13.12.2016. године са једним задатим 

капацитетом Q=3,78 l/s. Пре извођења теста црпења измерен је самоизлив, који је 

износио Hst=5,70 m.  

Трајање теста износило је 48 сати уз остварену депресију од S=2,25 m. Израчунати 

коефицијент водопроводности (трансмисибилности) износи Т=2,306 x 10-3 m2/s, а 

израчунати радијус дејства бунара Ra=78,4 m. Ниво подземних вода за период од 60 
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минута достигао је 5,95 m. За време четвртог теста депресија на суседном бунару 

ИЕБХ-1 износила је 0,30 m. 

Пети тест рађен је у периоду од 05.-14.04.2017. године са три различита капацитета: 

Q1=2,55 l/s, Q2=3,67 l/s и Q3=4,80 l/s. У току осматрања нивоа у трајању од пар сати пре 

почетка теста измерени самоизлив износио је Hst=5,80 m.  

Првим капацитетом од Q1=2,55 l/s остварена је депресија од S=1,40 m за 24 сата. Затим 

је промењен капацитет на Q2=3,67 l/s којим је тестирано такође 24 сата, када је 

остварена депресија од S=2,00m. На крају,трећим снижењем, са капацитетом Q3=4,80 l/s 

остварена је депресија од S=3,25 m за 8 дана. Коефицијент водопроводности за 

добијене резултате првог снижења износи Т=2,33 x 10-3 m2/s уз узимање дебљина 

водоносног слоја у оквиру чистих кречњака m=17,1 m. На основу трећег снижења 

обрадом података добијени су параметри коефицијента водопроводности Т=4,88 x 10-3 

m2/s. Израчунати радијус дејства бунара за прво снижење износи Ra=49 m, а за треће 

Ra=164 m. Ниво подземних вода за период од 4 сата достигао је 6,10 m. 

За време петог теста депресија на суседном бунару ИЕБХ-1 износила је 0,70 m. 

Табела 12 Резултати изведених тестова црпења на бунару Б-1 

Објекат Време 
Капацитет 

(l/s) 
Депресија 

(m) 

Статички 
ниво 
(m) 

Трансмисибилност 
(m2/s) 

Б-1 

18.03.2016. 
0,82 0,39 

5,80 

1,88 x 10-3 

1,10 0,53  
1,50 0,76  

Повратак 0,00 0,00 2,75 x 10-3 
18.-20.06.2016. 2,83 1,85 

5,80 
2,59 x 10-3

Повратак 0,00 0,00  
07.-09.09.2016. 3,57 2,10 

5,60 
3,27 x 10-3 

Повратак 0,00 0,15  
11.-13.12.2016. 3,78 2,25 

5,70 
2,306 x 10-3 

Повратак 0,00 0,25  

05.-14.04.2017. 
2,55 1,40 

5,80 

2,33 x 10-3 
3,67 2,00  
4,80 3,25  

Повратак 0,00 0,30 4,88 x 10-3 
 

5.3. ТРЕТМАН СИРОВЕ ТЕРМАЛНЕ ВОДЕ ИЗ БУНАРА Б-1 НА 

ИЗВОРИШТУ „WELLNESS & SPA ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У 

СОКОБАЊИ 

Термалне воде из бунара Б-1 на изворишту „Wellness & Spa Центра „Соко Терме” у 

Сокобањи осим третмана хлорисања не подлежу другим третманима. Обзиром на 

њихову употребу, а на основу резулатата хемијских анализа може се рећи да је овај 

третман довољан. 
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5.4. ОТПАДНЕ ВОДЕ ОБЈЕКАТА НА ИЗВОРИШТУ „WELLNESS & SPA 

ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Употребљена вода са изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ дели се у следеће 

групе: 

 тенхолошке отпадне воде, 

 санитарне отпадне воде и 

 атмосферске отпадне воде 

Технолошке отпадне воде које настају када се празне базени на изворишту Wellness & 

Spa центра одводе се цевоводом дужине око 15 m и пречника ɸ 105 mm у канализацију 

која је у надлежности Јавног комуналног предузећа „Напредак” Сокобања.  

Санитарне отпадне воде од санитарног чвора, тј. тоалета за одржавање личне 

хигијене запослених лица и гостију Wellness & Spa центра „Соко Терме“ одводе се до 

канализације цевоводом дужине око 70 m и пречника ɸ 200 mm. 

Атмосферске отпадне воде, односно део кишних отпадних вода са манипулативних 

површина Wellness & Spa центра „Соко Терме“ транспортују се преко одвода за 

површинске воде дужине 70 m и пречника ɸ 125 mm до канализације која је у 

надлежности напред поменутог Јавног комуналног предузећа.  
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6. АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ТЕРМАЛНИХ ВОДА ИЗ БУНАРА Б-1 

Квалитет термалних вода захваћених бунаром Б-1 на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ у Сокобањи, одређен је на основу израђених хемијских анализа „В” 

обима у акредитованиј лабораторији Заштита на раду и заштита животне средине 

„Београд“ доо, а потом и њиховом анализом, обрадом и интерпретацијом. 

За потребе утврђивања квалитета термалних вода на изворишту урађено је укупно 

4 комплетне хемијске анализе „В” обима (према Правилнику о хигијенској исправности 

воде за пиће бр. 42/98 и 44/99) у четири различита годишња доба. Испитивањима су 

обухваћене и микробиолошке анализе као и радиолошка испитивања α и β 

радиоактивности.  

Основне компоненте хемијског састава термалних вода из бунара Б-1 и њене физичке 

особине, као и максимално дозвољене концетрације (МДК) прописане Правилником о 

хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, број 42/98 и 44/99), 

приказане су у табели 13.  

Табела 13 Упоредни приказ најважнијих физичко-хемијских параметара 
термалних вода из бунара Б-1 на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“  

БУНАР Б-1 А.Д. Заштита на раду и заштита животне 
средине „Београд” 

МДК 

КОМПОНЕНТЕ 18.03.2016. 20.06.2016. 09.09.2016. 13.12.2016. 

Основне физичко –хемијске 
особине 

 
 

Боја (0Co-Pt ska) жута жута без без без 

Мутноћа (NTU) 29,70 8,30 2,70 0,63 до 1 

Температура ваздуха (ºC) 12,0 31,6 25,2 -  

Температура воде (ºC) 35,0 35,1 35,5 36,5  

Мирис без без без без  без 

Пливајуће материје има без има без без 

pH 7,50 7,30 7,20 7,23 6,80-8,50 

Суви остатак (mg/l) 350 372 367 358  

Укупна тврдоћа (°dH) 12,20 12,80 15,50 15,00  

Специфична проводљивост (μS/cm) 498 527 525 520 до 1000 

Утрошак KMnO4 (mg/l) <0,50 4,51 0,65 0,66 до 8 

Растворени гасови   

Растворени кисеоник (mg/l) 5,01 3,90 3,31 3,42  
Угљен-диоксид (mg/l) 6,00 50,70 5,10 26,80  

Макрокомпоненте   

Калцијум (mg/l) 63,80 65,00 82,30 80,09 200 

Магнезијум (mg/l) 14,30 16,10 17,20 16,38 50 

Натријум (mg/l) 7,70 5,10 9,50 9,30 150 

Калијум (mg/l) 4,30 3,70 4,90 4,50 12,0 
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Бикарбонати (mg/l) 288,00 306,00 294,00 311,10 / 

Хлориди (mg/l) 6,30 8,39 7,06 6,79 200 

Сулфати (mg/l) 24,53 25,82 22,48 23,42 250 

Нитрати (mg/l) 0,04 0,37 <0,02 0,22 50 

Микрокомпоненте   

Гвожђе (mg/l) 2,30 2,70 0,50 <0,10 0,30 

Манган (mg/l) 0,05 0,03 <0,02 <0,02 0,05 

Хром-укупни (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Нитрити (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 

Фосфати (mg/l) <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,15 

Бакар (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,00 

Арсен (µg/l) 194,00 106,00 94,00 137,70 10 

Цинк (mg/l) 0,30 0,30 0,20 0,11 3,00 

Олово (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Кадмијум (mg/l) <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 

Жива (µg/l) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1,00 

Никл (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 

Бор (mg/l) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,30 

Флуориди (mg/l) 0,334 0,523 0,18 0,133 1,20 

Амонијум јон (mg/l) 0,61 0,63 0,05 <0,05 0,10 

Бромиди (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  

Радиоактивност   

Укупна α-активност (Bq/kg) <0,02 <0,03 0,089±0,015 - 0,50 

Укупна β-активност (Bq/kg) 0,235±0,021 0,130±0,017 0,149±0,018 - 1,00 

Загађивачи   

Цијаниди (mg/l) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 

Укупни феноли (mg/l) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Минерална уља (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Укупна уља и масти (mg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,10 

Микробиолошка својства   

Аеробне мезофилне бактерије 
(бр./1 ml) 

<10 100 <1 <10 ≤100 

Укупне колиформне бактерије 
(бр./100 ml) 

<1 <1 <1 <1 ≤10 

Колиформне бактерије фекалног 
порекла (Escherichia coli) (бр./100 ml) 

<1 <1 <1 <1 
не сме да 
садржи 

Стрептококе фекалног порекла 
(бр./100 ml) 

<1 <1 <1 <1 
не сме да 
садржи 

Протеус врсте (бр./100 ml) <1 <1 <1 <1 
не сме да 
садржи 

Сулфиторедуктујуће клостридије 
(бр./100 ml) 

<1 <1 <1 <1 ≤1 

Pseudomonas aeruginosa (бр./100 ml) <1 <1 <1 <1 
не сме да 
садржи 

Физичке особине термалних вода из бунара Б-1 

Боја. Анализирани узорци термалних вода из предметног бунара имали су жуту боју у 

прве две хемијске анализе (18.03.2016. и 20.06.2016.), док су анализирани узорци у 
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последње две анализе били без боје, према Правилнику о хигијенској исправности воде 

за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). 

Мирис. Испитивањима је установљено да узорци термалних вода из бунара немају 

никакав мирис, што указује да нема већих концентрација органских материја и 

растворених гасова. 

Мутноћа. У прве три хемијске (18.03.2016., 20.06.2016. и 09.09.2016.) анализе, вода 

узоркована из бунара Б-1 је била мутна, односно, изражено у NTU јединицама, 

вредности мутноће су прелазиле МДК према Правилнику о хигијенској исправности 

воде за пиће („Службени лист СРЈ”, број 42/98 и 44/99), а кретале су се у опсегу од 

0,63 до 2,97 NTU. 

Температура термалних вода из бунара Б-1 мерена је у склопу вођења теренске 

Књиге евиденције, као и током узимања узорака вода за хемијска испитивања. Средња 

вредност измерене температуре вода на изворишту током узимања узорака за хемијска 

испитивања износила је 35,5 °C. 

Пливајуће материје биле су присутне у првој (18.03.2016.) и трећој (09.09.2016.) 

хемијској анализи према поменутом Правилнику. 

Специфична проводљивост термалних вoда које су узорковане из бунара Б-1, кретала 

се у интервалу 498-527 μS/cm и није прекорачивала МКД границе према Правилнику. 

Хeмиjски сaстaв термалних вoдa из бунара Б-1 

pH вредност испитиваних термалних вода кретала се у интервалу од 7,20 до 7,50 и 

према тим вредностима воде из бунара Б-1 припадају неутралним водама. Средња 

вредност измерене pH вредности износи 7,31.  

Тврдоћа воде зависи од садржаја одређених минералних материја у њој, пре свега соли 

Ca и Mg. Резултати су изражени у немачким степенима тврдоће, а добијене вредности 

кретале су се од 12,20 до 15,50 ºdH. Према класификацији Клута сврставају се у доста 

тврде воде. 

Минерализација. Укупна минерализација испитиване воде је одређена као збир свих 

растворених чврстих материја, као тзв. рачунски суви остатак. Минерализација 

термалних вода из бунара Б-1 кретала се од 350 mg/l до 372 mg/l што указује на воде 

мале минерализације. 

Утрoшaк КMnO4 oд <0,50 mg/l дo 4,51 mg/l je рeлaтивнo низaк и укaзуje нa мали 

сaдржaj oргaнскe мaтeриje у подземној термалној води. 

МАКРОКОМПОНЕНТЕ су компоненте које одређују минерализацију и хемијски тип 

воде. У макрокомпоненте спадају главни анјони и катјони. 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 64 

У анјонском саставу доминира хидрокарбонатни јон (HCO3
-) са садржајем који се 

креће у интервалу од 288,00 до 311,10 mg/l и средњом вредношћу од 87 %ekv. Сулфати 

и хлориди заступљени у мањем обиму. Сулфатни јон (SО4
2-) са 9 %ekv средње 

вредности добијених резултата и концентрацијом која се креће у интервалу од  

22,48-25,82 mg/l. Садржај хлорида (Cl-) има удео од 4 %ekv, док му се концентрација 

креће од 6,30-8,39 mg/l. Сви наведени параметри су у границама које прописује 

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, број 42/98 и 

44/99).  

У катјонском саставу најзаступљенији је јон калцијума (Ca2+) са средњим садржајем 

од 67 %ekv или концентрације од 63,80 mg/l до 82,30 mg/l, затим следи јон магнезијума 

(Mg2+) са садржајем од минималних 14,30 mg/l до максималних 17,20 mg/l, односно са 

средњом вредношћу од 25 %ekv. Садржаји јона натријума (Na+) се јавља у интервалу од 

5,10 mg/l до 9,50 mg/l, а калијума (К+) од 3,70 mg/l до 4,90 mg/l. Процентуално се јони 

натријума и калијума јављају у 8 %ekv. 

На слици 28 дат је кружни дијаграм хемијског састава воде на коме су приказани 

анјони и катјони у % ekv. 

 

Слика 28 Кружни дијаграм концентрација основних анjона и катјона у периоду 
осматрања 

Коришћењем Курлове формуле, хемијски састав термалних воде са изворишта Wellness 

& Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи се може приказати на следећи начин: 

5,3531,7
82567
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SOHCO
M
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На сликама од 29 до 35 приказане су концентрације главних елемената који чине састав 

воде уз приказ МДК према наведеном Правилнику. 

 

Слика 29 Дијаграм промене вредности сувог остатка у периоду осматрања 

 

Слика 30 Дијаграм промене вредности хидрокарбоната у периоду осматрања 
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Слика 31 Дијаграм промене вредности сулфата у периоду осматрања 

 

Слика 32 Дијаграм промене вредности хлорида у периоду осматрања 
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Слика 33 Дијаграм промене вредности калцијума у периоду осматрања 

 

Слика 34 Дијаграм промене вредности магнезијума у периоду осматрања 
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Слика 35 Дијаграм промене вредности натријума у периоду осматрања 

МИКРОКОМПОНЕНТЕ. Од микрокомпоненати које чине хемијски састав термалних 

вода повишену вредност има гвожђе у прве три хемијске анализе и арсен у сва четири 

анализирана узорка према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће 

„Службени лист СРЈ”, број 42/98 и 44/99). 

Повишена концентрација арсена у подземним термалним водама предметног 

изворишта потиче највероватније из геолошког материјала (лит. 4). У водама околних 

изворишта приказаних у прилогу 4, повишена концентрација арсена јавља се једино у 

бунару ИЕБХ-1 у Лимун бањи. Како се подземне термалне воде изворишта „Соко 

Терме“ користе за Wellness процедуре и рекреативна купања, повишеном садржају 

арсена и његовој контроли мора се посветити посебна пажња уз неопходни третман 

вода у циљу смањења његове концентрације у складу са поменутим Правилником.  

Према балнеолошком извештају, утврђен је дискретан мирис термалних вода 

предметног изворишта на водоник сулфид, чија концентрација је утврђена у количини 

од 0,5 mg/l, што у балнеолошком смислу, према стручном мишљењу Института за 

рехабилитацију, службе за балнеоклиматологију, представља веома малу количину. 

Предлаже се да се у наредном периоду приликом испитивања квалитета термалних 

вода изврше и испитивања водоник сулфида. 

Од третмана воде на изворишту врши се дезинфекција термалних вода помоћу 

постојећег хлоринатора. 

Измерене укупне вредности алфа и бета радиоактивности које су одређиване у прве три 

хемијске анализе, нису прекорачиле МДК сходно поменутом Правилнику. 
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МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ. На основу резултата микробиолшких 

анализа приказаних у табели 13 може се констатовати да je термална вода, 

микробиолошки, у потпуности исправна према Правилнику о хигијенској исправности 

воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99). 

На основу резултата испитивања хемијских карактеристика термалних вода са 

изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи, утврђено је да су воде из 

бунара Б-1 олигоминералне хомеотерме хидрокарбонатно - калцијумско - 

магнезијумског типа. Хемијски састав анализираних термалних вода представљен је 

формулом Курлова: 

5,3531,7
82567
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Трилинеарни дијаграм хемијског састава термалних вода изворишта Wellness & Spa 

центра „Соко Терме“ у Сокобањи приказан је на слици 36.  

 
Слика 36 Трилинеарни дијаграм хемијског састава термалних изворишта 

Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 
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6.1. РЕЗУЛТАТИ БАЛНЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Ради утврђивања терапеутских својстава термалних вода из бунара Б-1 на изворишту 

Wellness & Spa центра „Соко Терме“, извршена је додатна комплетна физичко-хемијска 

анализа минералних вода. 

Анализа је урађена 11.08.2016, а стручно мишљење о терапијској вредности 

испитиваног узорка воде дали су стручњаци Института за рехабилитацију, службе за 

балнеоклиматологију из Београда. Испитивања укупне алфа и бета активности 

извршено је у Институту за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир 

Карајовић“ из Београда. 

Упоредни приказ физичко-хемијских параметара, као и тешких и осталих метала и 

других елемената из термалних вода бунара Б-1 на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ у Сокобањи представљен је у табели 14.  

Табела 14 Приказ резултата физичко-хемијске и балнеолошке анализе термалних 
вода из бунара Б-1 на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 

БУНАР Б-1 Институт за рехабилитацију 

КОМПОНЕНТЕ 11.08.2016. 
Нормалне 
вредности 

Основне физичко –хемијске особине  

Боја без / 
Мутноћа без / 
Мирис вододник-сулфид / 
Температура воде (°C) 36,0 / 
Температура ваздуха (°C) 18,0 / 
pH 7,3 / 
Суви остатак на 180 °C (mg/l) 324 / 
Специфична тежина (g/cm³) 1,0007 / 

Катјони 
  

mg/l milival %  

Натријум (Na⁺) 10,30 7,27 / 
Калијум (K⁺) 4,30 1,78 / 
Литијум (Li⁺) 0,01 0,02 / 
Амонијум (NH₄⁺) 0,05 0,05 / 
Калцијум (Ca²⁺) 82,00 66,52 / 
Магнезијум (Mg²⁺) 18,00 24,04 / 
Стронцијум (Sr²⁺) 0,30 0,11 / 
Манган (Mg²⁺) 0,05 0,03 / 
Гвожђе (Fe²⁺) 0,10 0,09 / 
Алуминијум (Al³⁺) 0,05 0,09 / 

Анјони 
 100,00  

mg/l milival %  

Хидрокарбонати (HCO₃⁻) 305,00 83,95 / 
Хлориди (Cl⁻) 9,40 4,45 / 
Бромиди (Br⁻) 0,05 0,01 / 
Јодиди (J⁻) 2,00 0,26 / 
Флуориди (F⁻) 0,20 0,18 / 
Нитрати (NO₃⁻) 0,90 0,46 / 
Фосфати (HPO₄²⁻) 0,06 0,02 / 
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БУНАР Б-1 Институт за рехабилитацију 

КОМПОНЕНТЕ 11.08.2016. 
Нормалне 
вредности 

Сулфати (SO₄²⁻) 30,50 10,67 / 

Слаби електролити 
100,00  

  

Метасилицијумове киселине 54,9 / 
Метаборне киселине 0,2 / 

Гасови 
 
 

 

Слободни угљен-диоксид (СО₂) (mg/l) 75 / 
Слободни водоник-сулфид (Н₂Ѕ) (mg/l) 0,5 / 

Радиоактивност 
 
 

 

Укупна α-активност (Bq/kg) 0,071±0,013 / 
Укупна β-активност (Bq/kg) 0,206±0,019 / 

Елементи 
 

 

Арсен (As) (mg/l) 0,063 0,05 
Кадмијум (Cd) (mg/l) <0,001 0,01 
Цинк (Zn) (mg/l) 0,012 5,00 
Олово (Pb) (mg/l) <0,01 0,05 
Бакар (Cu) (mg/l) <0,01 1,00 
Никл (Ni) (mg/l) <0,01 0,01 
Жива (Hg) (mg/l) <0,001 0,001 
Хром (Cr) (mg/l) <0,01 0,05 
Баријум (Ba) (mg/l) 0,032 1,00 
Берилијум (Be) (mg/l) <0,0002 0,0002 
Селен (Se) (mg/l) <0,001 0,01 
Уран (U) (mg/l) / 0,05 

Према стручном мишљењу Института за рехабилитацију, службе за 

балнеоклиматологију из Београда, узорковане термалне воде из бунара Б-1 на 

изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи су олигоминералне 

хомеотерме, хидрокарбонатно - калцијумско - магнезијумског типа и у садашњим 

условима могу се користити за Wellness процедуре и рекреативна купања напред 

поменутог Wellness центра. 
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7. ПРИКАЗ РЕЗЕРВИ ТЕРМАЛНИХ ВОДА 

Резерве термалних вода које се експлоатишу на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко терме”, утврђене су на основу истражно-експлоатационог црпења преко 

постојећег бунара. 

Режимска осматрања у току експлоатације, трајала су у периоду од 10.03.2016. до 

08.07.2017. што обухвата и више од једног хидролошког циклуса, при чему је мерен 

притисак, мерене су количине исцрпљених термалних подземних вода на изворишту, 

као и њихова температура, затим су изведени тестови црпења и урађене су 4 комплетне 

хемијске анализе у циљу утврђивања квалитета термалних вода. 

На основу евиденције исцрпљених количина термалних вода, просечна количина која је 

исцрпљена на изворишту у периоду осматрања износила је Qsr=2,3 l/s. Максимална 

исцрпљена количина термалних вода на изворишту износила је Qmax=3,6 l/s, а 

забележена је 19.04.2017, док су на месечном нивоу највеће количине термалних вода 

исцрпљене такође априла 2017. када је рађен пети тест црпења (Qmes=2,6 l/s).  

Мерењем притиска на манометру постављеном на бунару Б-1, утврђено је да су се 

осцилације кретале од минимално измереног забележеног 10.03.2016. и 18.06.2016. када 

је износио Pmax=0,58 bar (5,80 mVs), док је минимални забележени притисак био 

19.04.2017. када је износио Pmin=0,39 bar (3,90 mVs). 

Прорачун хидрогеолошких и хидродинамичких параметара урађен је на основу 

изведених тестова црпења на експлоатационом бунару Б-1. Средња вредност 

коефицијента водопроводности (трансмисибилности) узета као репрезентативна да 

карактерише водоносну средину је: 

Тsr = 2,82 x 10-3 m2/s 

Поред наведених радова, урађене су и четири хемијске анализе „В” обима у четири 

различита периода чиме је дефинисан квалитет термалних вода и његове промене у 

истражном периоду.  

На основу степена познавања наведених геолошких и хидрогеолошких карактеристика 

лежишта термалних вода на експлоатационом подручју, кроз залегање литолошких 

чланова и параметре средине, добро су упознате карактеристике захваћене издани што 

омогућава прорачунавање билансних резерви термалних вода и њихову категоризацију. 

На изворишту Wellness & Spa центра „Соко терме”, у општини Сокобања, утврђене су 

укупне резерве термалних вода у количини од 4,8 l/s на основу истражно-

експлоатационог црпења. У резерве „Б” категорије сврстана је количина од 2,3 l/s која 

је одређена на основу средње вредности експлоатисане воде из бунара Б-1 у периоду 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 73 

осматрања, обрачуната на начин како је напред описано. Док је количина од 2,5 l/s, 

стављена у „Ц1” категорију, а одређена је као разлика од укупне количине и количине 

сврстане у „Б” категорију. Резерве термалних вода прихваћене су и оверене од стране 

радне групе Министарства рударства и енергетике у Београду.  

На основу напред наведеног, за предметно извориште, изведеним истражним радовима, 

у претходних 17 (седамнаест) месеци, а за потребе израде Елабората о резервама 

термалних вода (лит. 10) добро су упознате карактеристике издани из које се захватају 

термалне воде које се користе за потребе рада базена како рекреативних тако и са 

разним воденим атракцијама Wellness & Spa центра „Соко терме”, у општини 

Сокобања. 

Према „Закону о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 

приказивању података геолошких истраживања” („Сл. лист СФРЈ”, бр. 12/98) и 

„Правилника о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 

евиденције о њима” („Сл. лист СФРЈ”, бр. 34/79) на изворишту Wellness & Spa центра 

„Соко терме”, могу се дефинисати билансне резерве термалних вода у укупној 

количини од 4,8 l/s које су одређене на основу истражно-експлоатационог црпења, 

сврстане у „Б” и „Ц1” категорију. Приказ Класификације и категоризације билансних 

резерви дат је у табели 15. 

Табела 15 Класификација и категоризација термалних вода изворишта 

Локалитет 
Резерве 

(l/s) 
Категорија 

резерви  
Учешће по 

категорији (%) 
Тип воде 

Извориште Wellness & 
Spa центра „Соко терме”, 

бунар Б-1 

2,3 „Б” 48 Олигоминералне 
хомеотерме 

хидрокарбонатно - 
калцијумско - 

магнезијумског типа 
(HCO3-Сa-Mg) 

2,5 „Ц1” 52 

Укупно 4,8 „Б” + „Ц1” 100 
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8. ПРОСТОР У ОКВИРУ КОЈЕГ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ТЕРМАЛНЕ 

ВОДЕ НА ИЗВОРИШТУ WELLNESS & SPA ЦЕНТРА „СОКО 

ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

У циљу добијања сагласности на Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера 

одрживог коришћења природног ресурса потребно је урадити „Пројекат услова и мера 

заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 

термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи. 

Наведеним Пројектом дефинише се простор у оквиру којег ће се користити термалне 

воде са предметног изворишта.  

Непосредно подручје на коме се врши експлоатација термалних вода, а за које се тражи 

сагласност на предметни Пројекат дефинисано је на основу простора који је у 

власништву Ивеститора.  

Подручје експлоатације дефинисано је на основу копије плана размере 1 : 2 500 

(документациони материјал III) и припада катастарској парцели број 1724/4 која се 

налази на подручју Катастарске општине Сокобања.  

Непосредно подручје на коме се врши експлоатација природног ресурса, термалних 

вода оивичено је преломним тачкама са следећим координатама и приказано је 

табеларно (табела 16) и графички (прилог 1): 

Табела 16 Координате преломних тачака подручја експлоатације термалних вода 

Тачка Y X 
1 7 571 008 4 834 058 
2 7 571 062 4 834 036 
3 7 571 052 4 834 018 
4 7 571 052 4 834 016 
5 7 571 050 4 834 012 
6 7 571 069 4 834 000 
7 7 571 084 4 833 996 
8 7 571 072 4 833 973 
9 7 571 070 4 833 971 
10 7 571 055 4 833 979 
11 7 570 994 4 834 014 
12 7 570 995 4 834 041 
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9. РАЊИВОСТ ТЕРМАЛНИХ ВОДА НА ЗАГАЂЕЊЕ 

За анализу рањивости термалних вода на загађења (микробиолошко и физичко-

хемијско) која гравитирају ка изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у 

Сокобањи, неопходно је познавати: 

 хидрогеолошке карактеристике водоносне средине из које се врши 

експлоатација подземних термалних вода,  

 режим експлоатације подземних термалних вода, као и  

 потенцијалне загађиваче у зони утицаја рада изворишта Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ у Сокобањи. 

Хидрогеолошке карактеристике водоносне средине 

У оквиру карбонатног стенског комплекса формиран је карстни тип издани, тј. у оквиру 

карстификованих кречњака и доломита горњејурске и доњекредне старости.  

Предметним бунаром Б-1 каптира се ова карстна издан, формирана у оквиру 

доњекредних карстификованих кречњака, „open hole” системом у интервалу од 

145,0-151,0 m. Издан је под притиском, јер се изнад ње налази дебели повлатни слој 

слабије пропусних горњемиоценских седиментата. Максимални измерени притисак 

износио је Pmax=0,58 bar (5,80 mVs), док је минимални износио Pmin=0,39 bar (3,90 mVs). 

Температура термалних вода из бунара Б-1 мерена је током претходних осматрања и 

кретала се у интервалу од максимално измерене од Тmax=37,9 °С до минимално 

измерене од Тmin=35,0 °С.  

Најважнији параметри издани дефинисани су на основу резултата тестирања бунара Б-1 

за потребе израде Елабората о резервама термалних вода („Гео Инжењеринг БГП“ доо, 

Београд, 2017. године). Анализом података утврђено је да се вредности коефицијента 

трансмисибилности (T) крећу од Т= 4,88 x 10-3 m2/s до Т= 1,88 x 10-3 m2/s.  

Прихрањивање карстне издани у највећој мери врши се инфилтрацијом атмосферских 

талога у деловима терена са оголићеним кречњачким масивима, нарочито уколико су 

развијени површински карстни облици. Прихрањивање карстне издани врши се и 

инфилтрацијом вода површинских токова, тамо где издан избија на површину терена. 

Ова издан се може прихрањивати и на рачун претакања подземних вода из других 

издани сложеног или збијеног типа. 

Дренирање карстне издани врши се највећим делом преко многобројних карстних врела 

и извора, подземним истицањем у некарбонатне творевине, а у мањој мери путем 

евапотранспирације. Положај карстних врела углавном је предиспониран постојањем 

контакта карбонатних и некарбонатних стенских маса, односно, формација са слабијим 
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колекторским својствима од карбонатних, тј. стена које имају функцију 

хидрогеолошког изолатора. 

Режим експлоатације подземних термалних вода  

Количина термалних вода која се може црпети из бунара Б-1 није велика, али ипак 

задовољава потребе рада Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи.  

Анализа количине захваћених термалних вода у условима експлоатације изворишта 

извршена је на основу праћења режима експлоатације на изворишту Wellness & Spa 

центра „Соко Терме“ у Сокобањи у периоду од марта 2016. до јула 2017. године 

вођењем теренске књиге евиденције у коју су уписивани подаци о потрошњи 

термалних вода из бунара Б-1. 

За време режимских осматрања, а за потребе израде Елабората о резервама термалних 

вода (лит. 10) иста је експлоатисана просечним капацитетом од Qsr=2,3 l/s док је 

максимални капацитет износио Qmax=3,6 l/s.  

Потенцијални загађивачи у зони утицаја рада изворишта Wellness & Spa центра 

„Соко Терме“ у Сокобањи.  

Извори потенцијалних загађења на самом изворишту представљају све активности 

везане за експлоатацију подземних термалних вода, сакупљање и одлагање отпадних 

материја, сакупљање и одвођење отпадних вода. Имајући у виду да се бунар Б-1 не 

налази у заштитној бунарској кућици не може се искључити могућност загађења издани 

са површине терена у зони изворишта, а исто тако и евентуално, директно уливање 

неког загађивача у бунар представља опасност по каптирани водоносни слој. 

У широј околини изворишта као што је напред речено налазе се хидрогеолошке појаве 

и објекти термалних и хладних вода (Извориште „Парк”, „Бањица”, извориште Лимун 

бање, врело „Моравице”, врело „Ресник”, врело „Врело” и др). 

Положај односно, удаљеност потенцијалних загађивача од самог водозахватног објекта 

значајан је показатељ могућности загађења с обзиром на време путовања загађујуће 

материје до водозахватног објекта. Самопречишћавајући потенцијал издани је такође 

важан с аспекта заштите подземних термалних вода. Процес транспорта загађења 

одвија се конвекцијом и дисперзијом уз деловање процеса сорпције и разградње.   

Могућност загађења издани преко бунара Б-1 са површине терена не треба искључити, 

јер се бунар не налази унутар кућице и налази се непосредно уз асфалтни пут улице 

Кнеза Милоша, како је приказано на слици 46. Док с друге стране у зони бунара 

постоји дебели повлатни слој глина дебљине 145 m који би требало да заштити карстну 

издан под притиском (прилози 5 и 6). Исто тако ова карстна издан исклињава на 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 77 

површину у широј околини експлоатационог подручја (прилог 4) где може доћи до 

њеног загађења. 

Као потенцијални загађивачи у ближем и ширем окружењу изворишта могу се 

издвојити: 

Површински водотоци (у првом реду река Моравица са њеним притокама) су у 

хидрауличкој вези са подземним водама на местима где кречњачке творевине избијају 

на површину терена. Обзиром да режим издани зависи и од режима површинских 

токова, њихов утицај је у време високих водостаја када се врши прихрањивање издани. 

Свако озбиљније загађење Моравице имаће утицај на загађење подземних вода.  

Привредни субјекти. Како Сокобања, поред тога што је насеље градског типа, 

представља и бању, постала је прва еколошка општина у Србији која има најдужу 

традицију развоја бањског туризма (180 година). Она дужи низ година представља 

једну од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији, и целокупни привредни 

развој овог простора подређен је управо туризму. Одлучено је да се у Сокобањи не 

граде фабрике, тако да значајнијих привредних субјеката у овој општини готово и нема. 

Мањи капацитети млекарске, пекарске и месарске индустрије задовољавају потребе 

локалне средине и туриста. Производња и услужне делатности конципиране су тако да 

изађу у сусрет локалној и туристичкој тражњи. 

Субјекти у окружењу изворишта били би следећи: бензинска станица „НИС Петрол - 

Сокобања 2”, затим доо Сокоелектра - Сокобања предузеће за производњу котлова и 

радијатора за централно грејање, Стефком доо Сокобања предузеће за трговину на мало 

металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама, 

Електродистрибуција, ветеринарска станица, стовариште грађевинског материјала 

„Узор”, хотел „Здрављак”, градска пијаца, аqua парк „Подина“, фудбалски стадион 

„Озрен“, гробље, Nataly spa центар, Специјална болница Сокобања (Нови Завод), хотел 

„Моравица”, Специјална болница за рехабилитацију „Бањица” и др. 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 78 

 
Слика 37 Субјекти у окружењу Wellness & Spa центра „Соко Терме“ 

(www.geomreze.rgz.gov.rs) 

Бензинска станица „НИС Петрол - Сокобања 2” налази се непосредно уз државни 

пут Вукања-Алексинац-Сокобања-Књажевац IIA реда ознаке 217 (улица Алексе 

Маркишића). Од предметног изворишта удаљена је око 2,7 km у правцу северозапада 

(слика 37). Обзиром да се бензинска станица (слика 38) бави продајом горива и 

нафтних деривата иста не може директно угрозити предметно извориште, сем уколико 

дође до исцуривања горива или неког другог акцедента на самој локацији. 

 
Слика 38 Бензинска станица „НИС Петрол - Сокобања 2” (www.google.rs/maps) 

Доо Сокоелектра - Сокобања је предузеће за производњу, промет и услуге 

(флексибилне бакарне везе, водом хлађени каблови, резервни делови за 

електроиндустрију, електролизе и ливнице, меки и тврди лем, топитељи за лемове, 
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грејање и водовод). Налази се у Нишкој улици, у близини горе поменутог државног 

пута 217. Од изворишта је удаљено око 1,8 km у правцу северозапада (слика 37). 

Обзиром на делатност и удаљеност овог предузећа од предметног изворишта не може 

доћи до директног угрожавања подземних вода, сем уколико дође до хаварије на самој 

локацији. 

„Стефком” доо Сокобања је предузеће које се бави малопродајом. Налази се у 

близини горе поменутог државног пута 217 (улица Алексе Маркишића), на удаљености 

од око 1,9 km од предметног изворишта у правцу северозапада (слика 37). Има више 

продајних објеката и то: 

 продавница „Палилула 1”, чији се продајни асортиман састоји од: боја и лакова, 

боја за кречење, вијачне робе, окова, алата, прашкасте робе (глет маса, лепкови, 

фуг маса, гипс и бели цемент), гипсаних плоча, стиропора, микс система за ауто 

боје, унутрашње кречење, фасадне боје, ауто козметике, ауто цементних гитова, 

 продавница „Палилула 2”, чији се продајни асортиман састоји од: електро 

материјала, опреме за водовод и канализацију, поцинкованог фитинга, опреме за 

грејање, бакарних цеви, бакарног фитинга, радијатора, изолације, котлова, 

радијатора (панелнх и цевастих), санитарија,  

 продавница „Палилула 3”, чији се продајни асортиман састоји од: када, лавабоа, 

санитарија, тоалет шоља, бидеа, писоара, ормарића и сталаже, непромочивих 

завеса, четки и огледала и 

 продавница „Мина”, чији се продајни асортиман састоји од: посуђа, стакла (чаше 

и предмети од стакла), керамике, кућних електричнх апарата, пластике, 

угоститељског програма.  

Поред продавница, ово предузеће у свом власништву има и стовариште за 

великопродају: завршног материјала у грађевинарству, гипсаних табли, профила, 

грађевинског лепка, стиропора, фасадних боја (акрилних и силиконских) и др. Обзиром 

на делатност и удаљеност овог предузећа од предметног изворишта не може доћи до 

угрожавања подземних вода, сем уколико дође до хаварије на самој локацији. 

Електродистрибуција налази се улици Кнеза Милоша, на удаљености од око 400 m од 

изворишта у правцу североистока (слика 37). 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ је оснивач привредног друштва „ЕПС 

Дистрибуција“, које поред осталих чини и привредно друштво „Електросрбија“ 

„Југоисток“ у оквиру којег се налази Огранак ЕД Зајечар коме припада напред 

поменута „Електродистрибуција” односно Пословница Сокобања. 
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Електродистрибуција односно ова Пословница Сокобања не може довести до загађења 

подземних вода због пакета повлатних глина, дебљине 145 m (прилози 5 и 6) у зони 

изворишта, сем уколико дође до акцедентне ситуације на самој локацији. 

Ветеринарска станица налази се улици Светозара Марковића, на удаљености од око 

300 m од изворишта у правцу североистока (слика 37). Овде може доћи до непрописног 

одлагања медицинског отпада који не може утицати на загађење подземних вода због 

пакета повлатних глина, дебљине 145 m (прилози 5 и 6) у зони предметног изворишта, 

сем уколико дође до акцедентне ситуације на самој локацији. 

Стовариште грађевинског материјала „Узор” налази се на удаљености од око 1,3 km 

од изворишта у правцу северозапада (слика 37). С обзиром на делатност и удаљеност 

стоваришта од Wellness & Spa центра „Соко Терме“ не може доћи до загађења 

подземних вода на предметном изворишту сем уколико дође до акцедентне ситуације 

на самој локацији. 

Хотел „Здрављак” налази се у центру Сокобање преко пута аутобуске станице и 

располаже са 396 лежаја и 6 апартмана. Због поседовања спортских терена и два базена, 

један за рекреацију, а други (мањи) за терапеутске сврхе, хотел Здрављак (слика 39) је 

носилац бањског хотелског туризма. Од предметног изворишта Wellness & Spa центра 

„Соко Терме налази се на удаљености од око 300 m у правцу запада (слика 37). С 

обзиром на угоститељску делатност овог хотела не може доћи до загађења подземних 

вода предметног изворишта, сем уколико дође до неке акцедентне ситуације на самој 

локацији. 

 
Слика 39 Хотел „Здрављак” у Сокобањи (www.sokobanja.travel) 

Градска пијаца налази се на удаљености од око 100 m од предметног изворишта у 

правцу југозапада (слика 37). На пијаци може доћи до непрописног одлагагања отпада 

као и продаје забрањених, отровних супстанци, али због пакета повлатних глина, 

дебљине 145 m (прилози 5 и 6) у зони изворишта овај отпад не може утицати на 
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промену хемијског састава подземних вода, сем уколико дође до неке акцедентне 

ситуације на самој локацији.  

Aqua парк „Подина“ је од центра Сокобање удаљен 1,5 km и изграђен је у оквиру 

спортско-рекреативног комплекса Подина. Овај забавни водени комплекс (слика 40) 

изграђен је на површини од 2 ha и може да прими око 2500 посетилаца. Комплекс 

садржи: полуолимпијски базен са спортском опремом, рекреативни базен са воденим 

печуркама за децу и одрасле, базен са 3 тобогана и дечији базен са воденим атракцијама 

за игру. У центру воденог парка је и бар-шанк са пићем, око свих базена се налазе 

зелене површине, лежаљке за сунчање, фрижидери са сладоледима, сунцобрани, и 

управна зграда са пратећим садржајима. У непосредној близини Аква парка налазе се 

спортски терени за фудбал и мале спортове. Базени су опремљени најсавременијом 

опремом и постројењем за пречишћавање воде. Температура воде се креће у распону од 

24 до 26°С, док дечији базен има систем за соларно догревање воде. Аква парк је 

осветљен што пружа могућности за ноћно купање и одржавање разних забавних ноћних 

садржаја. Од предметног изворишта удаљен је око 1,3 km у правцу запада (слика 37). С 

обзиром на делатност овог комплекса не може доћи до загађења подземних вода 

предметног изворишта сем уколико дође до неке акцедентне ситуације на самој 

локацији. 

 
Слика 40 Aqua парк „Подина“ у Сокобањи (www.sokobanja.rs) 

Фудбалски стадион „Озрен“ налази се југозападно од предметног изворишта на 

удаљености од око 1,5 km (слика 37). Овај стадион не може да доведе до загађења 

подземних вода обзиром на његову намену (фудбалске утакмице и друга разна спортска 

дешавања), сем уколико дође до неке акцедентне ситуације на самој локацији. 

Гробље се налази у близини фудбалског стадиона „Озрен“ (слика 41). Од изворишта 

Wellness & Spa центра „Соко Терме“ је удаљено око 1,7 km (слика 37). Имајући у виду 

просторну близину предметног изворишта и гробља, не може се створити негативан 
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утицај на извориште и подземне воде, због бактерија и вируса који настају распадањем 

људских лешева који се шире кроз тло.  

 
Слика 41 Фудбалски стадион „Озрен“ и гробље у Сокобањи (www.geomreze.rgz.gov.rs) 

Nataly spa центар се налази у центру Сокобање, одмах изнад мермерног шеталишта. 

Приликом градње објекта испоштовани су еколошки стандарди, зато су кров и 

панорама терасе травнати, коришћени су природни материјали и све је у складу са 

природом. Објекат А садржи 14 луксузно опремљених апартмана, док објекат Б 

располаже са 4 апартмана. Поседује сопствене бунаре и топлотне пумпе за загревање, 

па је тако обезбеђено редовно функционисање wellness комплекса током целе године. 

Од предметног изворишта Nataly spa центар је удаљен око 600 m (слика 37). С обзиром 

на угоститељску делатност овог spa центра (слика 42) не може доћи до загађења 

подземних вода предметног изворишта сем уколико дође до неке акцедентне ситуације 

на самој локацији. 

 
Слика 42 Nataly spa центар у Сокобањи (www.sokobanja.travel) 

Специјална болница Сокобања (Нови Завод) (слика 43) изграђена је 1977. године ради 

лечења неспецифичних плућних болести и смештаја пацијената. Данас она успешно 

лечи обољења као што су астма, акутни и хронични бронхитис, емфизем, 

бронхиектазије и др. Док се лече, пацијенти бораве у смештају прилагођеним за њих. 
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Бави се и лечењем и рехабилатацијом дегенеративних реуматских болести, стања после 

повреда локомоторног система, неуропатије и неуромишићних болести, као и лечење 

акутних кардиолошких болести. Коришћење лековитог фактора, као што је термална 

вода и климатског са благотворном ружом ветрова и ваздухом пуним кисеоника, 

помаже да стандардни медицински третмани који се примењују по најсавременијим 

европским и светским протоколима, буду још ефикаснији. Капацитет болнице је 530 

лежајева распоређених у пет објеката (Нови завод, Сокоград, Мала „Бота”, Вила „Бота” 

и Вила „Далмација”). Деца су одвојена од одраслих, а смештај је у апартманима, 

једнокреветним, двокреветним и вишекреветним собама. Од предметног изворишта 

удаљена је око 1 km (слика 37). Овде може доћи до непрописног одлагања медицинског 

отпада који не може утицати на загађење подземних вода због пакета повлатних глина, 

дебљине 145 m (прилози 5 и 6) у зони предметног изворишта, сем уколико дође до 

акцедентне ситуације на самој локацији. 

 
Слика 43 Специјална болница Сокобања (Нови Завод) (www.soko-banja.rs) 

Хотел „Моравица” (слика 44) има капацитет смештаја око 200 лежајева у 5 апартмана, 

15 једнокреветних и 80 двокреветних соба, ресторан са 400 места, салон за банкете, 

национални ресторан, два аперитив-бара и јединствену конгресну дворану. За своје 

госте хотел редовно приређује вечерњи музичко-забавни програм уз гастрономске 

специјалитете овога Сокобање. Од изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ 

хотел „Моравица” удаљен је око 800 m (слика 37). С обзиром на угоститељску 

делатност овог хотела не може доћи до загађења подземних вода предметног 

изворишта сем уколико дође до неке акцедентне ситуације на самој локацији. 

 
Слика 44 Хотел „Моравица” у Сокобањи (www.sokobanja.travel) 
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Специјална болница за рехабилитацију „Бањица” (слика 45) је специјализована за 

неколико потпуно различитих програма: настава у природи, припреме спортиста 

различитих спортских грана, одмор или бањско лечење радника и пензионера, spa 

програм са елементима weelness-а, викенд аранжмани и викенд spa аранжмани, 

семинари до 150 учесника, радничке спортске игре до 300 учесника, свечаности и 

прославе (посебно дочек Нове Године и 1. Мај… Има 105 соба и апартмана. 

Захваљујући природном лековитом фактору (хипотермална вода и гас радон), али и 

медицинском кадру и опреми, у Бањици се могу лечити: хронични бронхитис, 

бронхијална астма, хронична упала горњих дисајних путева, поремећаји периферне 

циркулације, обољења зглобова и ванзглобних ткива, психонеурозе и неурозе. Од 

предметног изворишта удаљена је око 900 m (слика 37). Овде може доћи до 

непрописног одлагања медицинског отпада који не може утицати на загађење 

подземних вода због пакета повлатних глина, дебљине 145 m (прилози 5 и 6) у зони 

предметног изворишта, сем уколико дође до акцедентне ситуације на самој локацији. 

  
Слика 45 Специјална болница за рехабилитацију „Бањица” (www.banjica.co.rs) 

Асфалтни пут (улица Кнеза Милоша) пролази непосредно поред бунара Б-1 на 

изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи (слика 46), са мање 

интензивном фреквенцијом саобраћаја, како путничких тако и теретних возила којима 

се обавља разноврстан транспорт. Уколико би дошло до акцедента, појавиће се 

загађење на местима где је издан отворена структура, где ће доћи до продирања 

загађивача у подземље. 

 
Слика 46 Асфалтни пут-улица Кнеза Милоша (фото: Гео Инжењеринг БГП, 2017) 

Улица Кнеза Милоша 

Бунар Б-1 
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Парцеле пољопривредног земљишта на којима се обавља пољопривредна производња 

нису претежно заступљене у окружењу изворишта Wellness & Spa центра „Соко 

Терме“. У циљу повећања приноса на пољопривредном земљишту користе се природна 

и вештачака ђубрива те и бављење пољопривредном делатношћу у близини изворишта 

ствара услове за потенцијално загађење подземних вода. Ове хемикалије (пестициди, 

течни угљоводоници, тешки метали и др. елементи који настају употребом разних 

препарата), путем падавина, могу доспети у подземље тамо где предметна карстна 

издан избија на површину терена. Међутим због пакета повлатних глина, дебљине 

145 m (прилог 6) у зони изворишта не могу доспети до подземних вода и утицати на 

промену хемијског састава.  

Насеље у ком се налази предметни експлоатациони бунар Б-1 је градског типа које 

уједно предстаља и бању. Ужу околину око изворишта чине индивидуална 

домаћинстава. Сточни фонд на овом подручју је веома мали, једино југозападно од 

Сокобање у насељу Ресник постоји фарма крава.  

На ширем подручју предметног изворишта нису регистровани индустријски објекти, 

депоније комуналног и другог отпада. 

На основу претходно наведеног, на предметно извориште, имајући у виду 

хидрогеолошке услове, постоји притисак од стране других корисника простора у 

окружењу, који се потенцијално може манифестовати појавом загађујућих материја у 

издани у неком наредном периоду. 

Постројење за прераду отпадних вода (слика 47) у оквиру Јавног комуналног 

предузећа „Напредак” Сокобања (које послује одељењем за одржавање водоводне и 

канализационе мреже како у Сокобњи, тако и у околним сеоским месним заједницама) 

је саграђено 1972. године и било је прво постројење таквог типа у Европи. Рађено је по 

пројекту Института Грађевинског факултета из Ниша, а по патенту професора Лазе 

Игњатовића. Постројење до данас ради на принципу биолошко механичког 

пречишћавања отпадних вода. Као тако јединствено је заузело посебно место у 

екосистему Уједињених Нација па су је годинама посећивали светски стручњаци из ове 

области. Постројење се састоји од грубе решетке за пречишћавање крупнијих састојака 

отпадних вода, мерног канала са Паршаловим мерачем протока, цевасте таложнице, 

дигестера анаеробну прераду муља и из поља за аерацију. До реконструкције 2000. 

године била је саграђена и додатна таложница са аутоматским згрибачима муља, па се 

могло прерађивати целих 70 l/s. У међувремену је дошло до хаварије дограђеног дела и 

амортизације старог дела из 1972. године, те је извршена реконструкција али само за 

капацитете од 35 l/s. Завршна фаза прераде муља је била у облику поља за сушење 
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муља са специјалним врстама глиста које су муљ прерађивале до најквалитетнијег 

хумуса кога називају „Лумбрикау”. Користи се као гнојиво за биљне културе које нису 

јестиве због хемијских елемената у хумусу. 

У оквиру постројења за прераду отпадних вода су санитарни рибњаци као био завеса у 

преради отпадних вода са рибљим врстама као што су шаран, амур и тостолобик. 

 
Слика 47 Постројење за прераду отпадних вода (www.jkp-napredak.rs) 
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10. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ТЕРМАЛНИХ ВОДА ИЗВОРИШТА 

У циљу заштите изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ од потенцијалних 

загађивача или инцидентних загађења, морају се прописати зоне санитарне заштите 

подручја изворишта. Оне се прописују Правилником о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08). 

Правилником се дефинише одређивање и одржавање зона санитарне заштите простора 

на ком се налази извориште. 

Зоне санитарне заштите утврђују се посебним Елаборатом о зонама санитарне заштите 

којим се детаљно обрађује: врста изворишта и објекта, начин захватања воде, 

санитарно-техничко уређење тла, структура, конфигурација, хидрогеолошка и друга 

својства земљишта. За сваку зону посебно се одређују активности које је дозвољено 

или није дозвољено спроводити. 

На предметном изворишту термалних вода, према Правилнику о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, 

број 92/08), предложене су зоне санитарне (прилог 7): 

-  зона I изворишта (зона непосредне санитарне заштите), 

- зона II изворишта (ужа зона санитарне заштите) и 

- зона III изворишта (шира зона санитарне заштите). 

Зона I изворишта (зона непосредне санитарне заштите) се према наведеном 

Правилнику налази непосредно око водозахватног објекта - бунара. Успоставља се ради 

заштите објекта, као и спречавања приступа људи и животиња. Прва зона подразумева 

заштитну ограду на растојању од 3 m од бунара уколико у овој зони не борави стално 

запослена особа. У периоду осматрања за потребе Елабората (лит. 10) предметни бунар 

није био обезбеђен заштитном оградом. У наредном периоду бунар Б-1 ће бити ограђен 

у складу са законским прописима. 

У овој зони се према наведеном Правилнику не могу се градити или употребљавати 

објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности ако то 

угрожава здравствену исправност воде на изворишту и то: изградња или употреба 

објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности које 

угрожавају здравствену исправност воде, постављање уређаја, складиштење опреме и 

обављање делатности које нису у функцији водоснабдевања, кретање возила која су у 

функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз возилима на 

моторни погон која нису у функцији водоснабдевања и др. дефинисано наведеним 

Правилником. 
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Зона II изворишта (ужа зона санитарне заштите) формира се на основу 

Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08). Циљ успостављања друге зоне 

санитарне заштите око изворишта је елиминисање ризика од загађења подземних 

термалних вода штетним материјама. Ова зона, успоставља се сходно члану 12 

Правилника који прописује „да се у порозној средини карстно-пукотинског типа, када 

је подземна вода под притиском и када је водоносна средина покривена повлатним 

заштитним слојем који умањује утицај загађивача са површине терена, простирање 

зоне II не може да буде краће од 500 m од водозахватног објекта”.  

У овој зони не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности ако то угрожава здравствену исправност воде 

на изворишту и то: изградња или употреба објеката и постројења, коришћење 

земљишта или вршење друге делатности, стамбена изградња, употреба хемијског 

ђубрива, течног и чврстог стајњака и др. У наредној табели 17 приказане су координате 

зоне II изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“. 

Табела 17 Координате зоне II изворишта 
Wellness & Spa центра „Соко Терме“ 

Тачка X Y 
1 4 834 497 7 570 561 
2 4 834 497 7 571 561 
3 4 833 497 7 571 561 
4 4 833 497 7 570 561 

Зона III изворишта (шира зона санитарне заштите) успоставља се у складу са 

чланом 18 Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08), „да се у порозној средини 

карстно-пукотинског типа, када је подземна вода под притиском и када је водоносна 

средина покривена повлатним заштитним слојем који умањује утицај загађивача са 

површине терена, простирање зоне III не може да буде краће од 1000 m од 

водозахватног објекта у правцу тока воде”. У наредној табели 18 приказане су 

координате зоне III изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“. 

Табела 18 Координате зоне III изворишта 
Wellness & Spa центра „Соко Терме“ 

Тачка X Y 
А 4 834 999 7 570 061 
B 4 834 999 7 572 061 
В 4 832 999 7 572 061 
Г 4 832 999 7 570 061 
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У широј зони санитарне заштите не могу се градити или употребљавати објекти и 

постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава 

здравствену исправност воде на изворишту и то:  

- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде,  

- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 

смеју директно или индиректно уносити у воде, 

- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата, 

- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења, 

- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода,  

- експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних 

сировина, 

- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих 

гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће 

материје испирањем или цурењем,  

- неконтролисано крчење шума, 

- површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти 

радови нису у функцији водоснабдевања. 
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11. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

11.1. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗВОРИШТА WELLNESS & 

SPA ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Квалитет животне средине на датом простору условљен је постојећим природним 

карактеристикама и вредностима, као и односом човека према природним вредностима 

током њихове експлоатације. Територија насеља, са концентрисаним становништвом и 

интензивним активностима представља потенцијално угрожен простор. Људском 

активношћу се значајно нарушава постојеће стање животне средине нарочито у 

насељеним местима. Извориште Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 

налази се надомак самог центра Сокобање, а у његовој ужој и широј околини налазе се 

индивидуална домаћинстава. 

За предметни простор не постоје подаци о стању животне средине, јер у претходном 

периоду нису вршена испитивања појединих супстрата средине. Из тог разлога се 

стање животне средине може проценити на основу идентификације извора загађења од 

стране већ постојећих објеката на самој локацији и широј околини посматране локације 

као и микроклиматских, орографских (особине рељефа) и едафских (хемијске, физичке 

и биолошке особине земљишта) фактора. 

Загађење буком - У непосредном окружењу изворишта основне одлике постојећег 

стања животне средине у погледу загађења буком, потичу од евентуалне буке од 

саобраћаја моторних возила, путничких, теретних, као и пољопривредних машина са 

асфалтног пута (улица Кнеза Милоша). Интезитет буке који потиче од поменутих 

узрочника је периодичан и нема неког битног утицаја на животну средину. 

Аерозагађење - Сокобања је позната по повољним климатским факторима који 

погодују оболелима од астме, акутног и хроничног бронхитиса, хроничне упале горњих 

дисајних путева. Евентуални узрочник појаве аерозагађење у ближој и широј околини 

могу бити моторна возила која учествују у саобраћају јер сагоревањем течних и 

гасовитих погонских горива настаје, осим водене паре и читав низ једињења 

(полутаната) који штетно утичу на становништво, биљни и животињски свет и који 

чине примарне загађиваче. Међу њима су угљен диоксид (CO2), угљен моноксид (CO), 

оксиди азота (под заједничким називом NОx), угљоводоници (под заједничком ознаком 

CH), сумпордиоксид (SО2) и др.  

Могући утицаји на флору и фауну и културна добра - Анализе постојећег стања у 

домену екосистема, флоре и фауне показују да се ради о потенцијалима који у 

садашњем стању не представљају значајне елементе. 
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На подручју експлоатације подземних термалних вода изворишта Wellness & Spa 

центра „Соко Терме“ у Сокобањи које је оивичено координатама (прилог 1), а и шире 

не постоје споменици културе који су од јавног значаја и природна богатства која су 

под заштитом државе, па самим тим нема ни утицаја на поменута културна добра. 

Општа оцена постојећег стања животне средине, указује да се тренутно ради о 

антропогено делимично измењеној и деградираној средини у смислу досадашње 

експлоатације овог простора и одвијања саобраћаја на околној путној мрежи. 

11.1.1. Утицај изворишта на животну средину 

Што се тиче утицаја самог изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи 

на животну средину, он се може сврстати у три групе: 

Утицај у току изграде самог изворишта своди се на то да долази до мање деградације 

земљишта на самој локацији изграде и делимично околним парцелама. По завршетку 

израде, локација се доводи у стање намене, а околни терен доводи се у стање и изглед 

који је постојао пре извођења радова. Утицај на подземне воде је занемарљив уколико 

се бунаром газдује на адекватан начин, а на површинске воде не постоји. Што се тиче 

прашине и буке оне су присутне само у фази израде објекта услед рада грађевинских 

машина. Утицај на пејзаж и климатске факторе не постоји.  

Утицај у току рада изворишта је миноран. При раду изворишта он практично и не 

постоји, јер сам простор представља антропогено локално измењену и деградирану 

природну средину, која није и не може да буде станиште одређеним врстама биљака и 

животиња.  

При експлоатацији подземних термалних вода из бунара Б-1 на предметном изворишту 

неће се нарушити животна средина, као ни природни услови који владају у каптираном 

водоносном хоризонту, јер се ради о веома малим количинама термалних вода које се 

експлоатишу из бунара.  

На основу евиденције захваћених количина термалних вода из бунара Б-1 у периоду 

осматрања за потребе израде „Елабората о резервама термалних вода на изворишту 

Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи“ („Гео Инжењеринг БГП“ доо 

Београд, 2017.) може се видети да је максимална захваћена количина термалних вода на 

изворишту износила Qmax=3,6 l/s.   

Подземне термалне воде које се каптирају бунаром Б-1 не могу угрозити животну 

средину иако се у појединим анализама појавио повишен садржај гвожђа, амонијум 

јона и арсена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист 

СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Треба обратити пажњу и пратити концентрацију арсена који се 

јавио у четири хемијске анализе и чије је порекло геолошког карактера (лит. 4). 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 92 

На основу претходно изнетог може се констатовати да експлоатација термалних вода из 

бунара Б-1 не би имала штетан утицај на животну средину, евентуално загађење воде и 

тла може настати као последица неке акцедентне ситуације.   

Утицај у току акцедентних ситуација (удеса) одликује следеће: увек су могуће, 

дешавају се изненада, прећене су оштећењима технолошке опреме, транспортних 

средстава, инсталација и слично, у већини случајева долази до пожара или експлозије, 

као и до наглог истицања већих количина течности или гаса. 

Управљање ризиком од удеса одвија се у три фазе: 

I фаза – превенција подразумева скуп мера и поступака који се предузимају, а имају за 

циљ спречавање и смањивање вероватноће настанка удеса и могућих последица. 

II фаза – приправност подразумева припрему свих надлежних субјеката, опреме и 

технике ради најадекватнијег одговора на удес уз најмање могуће последице. 

III фаза – одговор на удес почиње оног тренутка када се добије прва информација о 

удесу (врста, карактер, обим итд.). 

Мере за отклањање последица удеса имају за циљ праћење постудесне ситуације, 

обнављање и санацију животне средине, враћање у првобитно стање, као и отклањање 

могућности поновног настанка удеса.  

11.2. УТИЦАЈ РАДА ИЗВОРИШТА ПРЕДУЗЕЋА WELLNESS & SPA ЦЕНТРА 

„СОКО ТЕРМЕ” У СОКОБАЊИ 

Утицај предметног изворишта на квалитет ваздуха током његове редовне 

експлоатације је незнатан. То значи да у нормалном раду изворишта нема испуштања 

гасовитих продуката у атмосферу. Коришћењем изворишта, односно, експлоатационог 

бунара на изворишту, не може доћи до емисије полутаната у обиму који ће угрозити 

животну средину на предметној локацији. 

Утицај изворишта на квалитет вода. Експлоатацијом изворишта предвиђа се стална 

експлоатација природног ресурса, подземних термалних вода, у количинама које су 

сразмерне максималном капацитету бунара. Утицај изворишта је сталан и дуготрајан, 

али не и негативан на биланс подземних вода. У прилог овој тврдњи говори и Решење о 

утврђеним и овереним резервама термалних вода добијено од стране надлежног 

Министарства рударства и енергетике из Београда.  

Утицај изворишта на земљиште у нормалном раду изворишта не постоји. 

Бука и вибрације које изазива рад постројења за експлоатацију и дистрибуцију воде до 

крајњих места потрошње је незнатна у току нормалног режима рада. Мерења на самом 

изворишту у току рада нису вршена, али на основу мерења интензитета буке у 

погонима са сличном машинском опремом може се закључити да је бука у нормалном 



Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења 
термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи  

 

„Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд                                                                                                 93 

режиму рада у дозвољеним границама и да не може утицати негативно на животну 

средину.  

Утицај изворишта на здравље становништва у току редовне експлоатације изворишта 

не очекује се емисија недозвољених концентрација штетних или отровних материја које 

би угрозиле здравље становништва. У том случају извориште неће имати утицај на 

промену здравља становништва и основне елементе животне средине. 

Јонизујућа и нејонизујућа зрачења не јављају се приликом рада машинско технолошке 

опреме за експлоатацију и дистрибуцију воде. 

Климатски услови током редовне експлоатације остају непромењени, односно рад 

објеката нема утицаја на промену микроклиме околине. 

Постојеће извориште не може битније да утиче на стање постојећег еко система, 

насељеност и миграцију становништва.  

Рад постојећег изворишта неће довести до уништавања вегетације с обзиром да се 

постојећа вегетација већ развила до одређеног степена. На изворишту нема ретких и 

заштићених животињских врста. Узимајући у обзир положај изворишта и његову 

старост, негативан утицај на фауну се не може очекивати. У широј околини изворишта 

нема регистрованих заштићених природних ни културних добара, па ни било каквог 

утицаја на њих. 

11.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА 

Мере заштите од удеса (акцедентних ситуација) обухватају превентивне мере које 

имају за циљ да спрече или ублаже њихова нежељена дејства, мере заштите у случају 

непосредне опасности, мере учешћа у заштити када наступе акцедентне ситуације 

(удес) којима се обезбеђује учешће снага и средстава у заштити, мере ублажавања и 

отклањања непосредних последица насталих дејством акцедентних ситуација.  

На предметном изворишту акцедентне ситуације нису карактеристичне, али исто тако и 

нису немогуће, односно оне се могу догодити и није их могуће временски предвидети. 

Могуће је да временом може доћи до следећих акцедентних ситуација које могу имати 

негативне последице на извориште, као и на животну средину: 

У случају пожара и удара грома надлежне комуналне службе дужне су да предузму 

неопходне прописане мере на предметној локацији, док штету на самом изворишту, 

односно на цевоводу и пратећим објектима отклања Инвеститор и то у што краћем 

временском периоду. 

У случају изливања фекалних и отпадних вода удеси су сведени на минимум 

транспортом у канализацију, а уколико и дође прекида се са радом до отклањања 

хаварије. 
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У случају изливања горива и нафтних деривата на оближњој бензинској станици „НИС 

Петрол - Сокобања 2”, као и могућих удеса (саобраћајних несрећа) на државном путу 

Вукања-Алексинац-Сокобања-Књажевац IIA реда ознаке 217 (улица Алексе 

Маркишића) и асфалтном путу (улица Кнеза Милоша) (превртање цистерни са горивом 

и другим штетним и опасним материјама по животну средину) потребно је спровести 

одговарајуће мере заштите животне средине и мере за отклањање последица удеса. 

Мере за отклањање последица удеса имају за циљ праћење постудесне ситуације, 

обнављање и санацију животне средине и враћање у првобитно стање. 

Пуцања, односно хаварије на цевоводу су мало вероватне и могу настати услед 

механичког оштећења, а уколико и дође до пуцања цеви мора се прекинути довод воде 

док се квар не отклони.  

Подземне термалне воде које се каптирају из бунара Б-1 са предметног изворишта не 

могу угрозити животну средину у случају изливања (пуцања водоводних цеви) и поред 

повишеног садржаја појединих елемената који су се појавили у анализама рађеним за 

потребе израде „Елабората о резервама термалних вода на изворишту Wellness & Spa 

центра „Соко Терме“ у Сокобањи“ („Гео Инжењеринг БГП“ доо Београд, 2017.) према 

Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). 

Обзиром да се каптиране воде не користе за пиће, већ у рекреативне сврхе, а њихов 

квалитет је такав да не могу директно, а ни индиректно да утичу штетно на животну 

средину, па самим тим се могу сматрати најмање штетним и угрожавајућим на животну 

средину.  

11.4. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И СМАЊЕЊА 

ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Сврха и циљ спровођења мера у циљу спречавања и смањења штеног утицаја на 

животну средину приликом експлоатације термалних вода огледа се у смањењу 

потенцијалних негативних утицаја и смањења деградације животне средине, као и 

контрола количине захваћених термалних вода, а која не сме да прелази количину за 

коју је добијено Решење којим су утврђене и оверене резерве термалних вода на 

предметном изворишту.  

Неопходне мере за смањење или спречавање штетних утицаја могу се систематизовати 

у следеће категорије: 

 Мере предвиђене законским и подзаконским актима, 

 Мере које треба предузети у случају удеса и  

 Мере које се односе на техничка решења заштите. 
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У мере предвиђене законским и подзаконским актима и другим прописима подразумева 

се примена норматива и стандарда код избора и набавке опреме, као и техничке мере 

којима се црпење подземних термалних вода врши без утицаја на промену квалитета 

животне средине. Мере из ове тачке обухватају и услове које утврђују надлежни 

државни органи и организације код издавања одобрења и сагласности за изградњу 

објеката, извођење радова и употребу објеката. Мере морају бити у складу са законским 

прописима, а нарочито се мора поштовати: 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука US и 14/2016), 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 - др. закон), 

 Закон о водама (Службени Гласник РС бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука US, 50/2013 - одлука US, 

98/2013 - одлука US, 132/2014 и 145/2014), 

 Закон о санитарном надзору („Сл. гласник РС“ бр.125/04), 

 Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр.92/08) и 

 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. гласник РС“ бр.42/98, 

44/99). 

На предметном изворишту је такође потребно придржавати се и следећих мера: 

 Спровести све мере заштите на раду са циљем заштите здравља и живота људи, 

 Придржавати се општих техничких услова градње дефинисаних законским 

нормативима у Техничкој документацији, 

 Одобрење за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и постројења 

може се издати по претходно прибављеној водној сагласности којом се утврђује 

да је техничка документација за објекте и радове урађена у складу са водним 

условима, 

 Водна дозвола је потребна за коришћење и употребу вода из подземља као и из 

природних и вештачких токова и језера. Водном дозволом се утврђује начин и 

услови за употребу и коришћење вода са изворишта, 

 У циљу заштите изворишта неопходно је придржавање мера које прописује 

важећи правилник у зонама које су одређене и дефинисане добијеним решењем о 

одређивању зона санитарне заштите, 
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 Уколико дође до непосредне опасности по загађење или до самог загађења 

подземних вода, одговорна лица из предузећа „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ доо 

из Ждрела су дужна да предузму потребне мере за смањење загађења, 

 Приликом извођења радова на проширењу или реконструкцији постојећег 

изворишта корисник је у обавези да обезбеди адекватан стручни надзор у 

зависности од природе посла који се изводи и 

 Санитарни инспектор дужан је да све објекте као и радње које подлежу 

санитарном надзору третира на законом предвиђен начин. 

Као што је већ напред наведено за планирану делатност црпења воде са предметног 

изворишта нису карактеристичне акцидентне ситуације, али оне се ипак могу догодити. 

Због тога је потребно спровођење превентивних мера заштите. Узроци акцeдентних 

ситуација могу бити различити као што су: намера (саботажа), технички квар, продор 

загађења у издан, природна непогода и др. 

Ако дође до акцeдентних ситуација које су последица природне катастрофе треба 

предузимати мере заштите које су предвиђене техничким решењима. План заштите од 

елементарних непогода треба да је усклађен са планом месне заједнице, општине, или 

Републике. При томе у погледу поплаве као акцедентне ситуације односно природне 

катастрофе треба знати да оперативни план одбране од поплаве садржи називе сектора 

и деоница, називе предузећа и организација које врше одбрану и имена одговорних 

лица, потребна средства као и критеријуме за проглашавање редовне и ванредне 

одбране од поплава. 

У другим ситуацијама које представљају удесни догађај, треба предузети одговарајуће 

мере, као што су обустава испоруке воде, предузимање мера у циљу отклањања узрока 

загађења и успостављање захтеваног квалитета путем прераде исте. 

Што се тиче мера које се односе на спровођење техничких решења као заштите 

животне средине она су на предметном изворишту у наредном периоду бунар Б-1 ће 

бити ограђен у складу са законским прописима Правилника о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, 

број 92/08). Транспортна водоводна мрежа је постављена на дубини од 70 сm, а изводи 

за струјне каблове као и систем за вентлацију су квалитетно и прописно изведени. 

11.5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Ради праћења утицаја на животну средину обавезно је праћење режима експлоатације 

подземних термалних вода изворишта Wellness & Spa центра „Соко Терме“ у 

Сокобањи.  
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Потребно је наставити континуална и периодична мерења на дефинисаним мерним 

местима, са предвиђеном учесталосталошћу, односно, наставити постојећу динамику 

мерења утврђених параметара. Овде се првенствено мисли на квантитет (стање 

водомера-потрошња подземних термалних вода), као и на квалитет захваћених 

термалних вода (физички и хемијски састав) који су значајни за каснију анализу 

података о могућности утицаја на животну средину. Обавезно је да о свим добијеним 

резултатима анализа и мерења редовно буду обавештавани како надлежна државна 

служба (у форми извештаја), тако и јавност.  

11.6. МЕРЕ УБЛАЖАВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСЛЕ 

ПРЕСТАНКА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕРМАЛНИХ ВОДА НА 

ИЗВОРИШТУ WELLNESS & SPA ЦЕНТРА „СОКО ТЕРМЕ” У 

СОКОБАЊИ 

На изворишту Wellness & Spa центра „Соко Терме“ по престанку експлоатације 

термалних вода из бунара Б-1 потребно је спровести, односно предузети мере како би 

се ублажио или уклонио утицај експлоатације термалних вода на животну средину.  

На изворишту је потребно спровести следеће мере: 

 Опрему коришћену за експлоатацију термалних вода из бунара Б-1 (водове, 

електричне инсталације итд.) размонтирати и уклонити са предметне локације, 

 Бунар Б-1 на одговарајући начин конзервирати или ликвидирати у складу са 

законским прописима, нарочито Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016):  

 Пре извођења радова на ликвидацији бунара неопходно је извршити добру 

припрему, односно припремне радове (уређење радилишта, транспорт и 

размештај прибора и опреме на микролокацији извођења радова, 

транспорт и складиштење материјала неопходног у процесу ликвидације), 

 Извршити проверу проходности бунара, дезинфекцију, уградњу шљунчаног 

засипа, глиненог тампона и цементацију бунарске конструкције. 

 По завршетку радова на ликвидацији бунара потребно је да се околни терен 

врати у првобитно стање. 

11.7. УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Завода за за заштиту природе Србије издао је Решење број 020-1721/5 од 13.11.2018. 

године на основу ког се издају услови заштите природе за експлоатацију термалних 

вода из бунара Б-1 на изворишту „Соко Терме” у општини Сокобања.  
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1. Предметни простор се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 

покренут поступак заштите, није у обухвату еколошке мреже, нити на простору 

евидентираних природних добара. Сходно томе, издају се следећи услови заштите 

природе: 

1) Експлоатација термалних вода из бунара Б-1 на изворишту „Соко Терме” може 

се вршити само у простору, који је одређен координатама приказаним у 

наредној табели; 

2) Уколико током експлоатације дође до опадања издашности, експлоатацију 

обуставити пре уласка у статичке резерве; 

3) У екцесним случајевима дозвољена је експлоатација у оквиру динамичких 

резерви; 

4) Експлоатацијом подземних вода из бунара не сме бити угрожен ниједан од 

постојећих (евентуалних) корисника ове издани - радијус дејства бунара и 

оближњих хидрогеолошких објеката ван изворишта не смеју да се преклапају; 

5) Током експлоатације обавезно пратити квалитет захваћених подземних вода; 

6) Комунални и сав остали отпад настао током радова на експлоатацији, мора бити 

сакупљен на одговарајући наљчин, а потом депонован на место које одреди 

надлежна комунална слжба; 

7) На микролокацији изворишта не сме се вршити сервис и ремонтовање машина 

средстава и опреме; 

8) На микролокацији изворишта забрањено је одлагање деривата нафте (и других 

погонских горива), као и формирање депоније; 

9) Током истраживања, потребно је предузети све мере како би се спречило 

изливање горива, уља, мазива и других штетних и опасних материја-уколико до 

тога дође, обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација 

заменом и затрављивањем, у току допуњавања горива и мењања уља, око возила 

и машина поставити одговарајућу заштитну фолију, коју након употребе треба 

одложити на законом прописан начин и локацију; 

10) Извориште мора бити уређено са успостављеним зонама санитарне заштите 

према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања ("Службени Гласник РС", бр. 92/2008); 

2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, 

дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима. 

3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промену пројектне 

документације поднети нов захтев. 
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4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављења овог решења 

не отпочне радове и активности за које је решење издато, дужан је да поднесе захтев за 

издавање новог решења. 

5. Такса за издавање овог решења у износу од 20.000,00 динара је одређена у складу са 

чланом 2. став 3. тачка 2. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 

издавање акта о условима заштите ("Службени Гласник РС", бр. 73/2011, 106/2013).  

Тачка Y X 
1 7 571 008 4 834 058 
2 7 571 062 4 834 036 
3 7 571 052 4 834 018 
4 7 571 052 4 834 016 
5 7 571 050 4 834 012 
6 7 571 069 4 834 000 
7 7 571 084 4 833 996 
8 7 571 072 4 833 973 
9 7 571 070 4 833 971 
10 7 571 055 4 833 979 
11 7 570 994 4 834 014 
12 7 570 995 4 834 041 
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12. ЗАКЉУЧАК 

Експлоатационо подручје се налази на територији Сокобање која представља градско 

насеље и бању у општини Сокобања, у Зајечарском округу, у Тимочкој Крајини.  

Извориште Wellness & Spa центра „Соко Терме“ чини један бушени бунар ознаке Б-1, 

дубине 151,0 m са уграђеном експлоатационом колоном пречника ɸ 273 mm, док је 

водопријемни део представљен „open hole” системом. 

Координате бунара су: 

X   Y 

4 833 982  7 571 074 

Поменутим „open hole” системом, каптирају се термалне воде из кредних 

карстификованих кречњака, у интервалу 145,0-151,0 m, а захваћена вода се користи за 

потребе рада базена како рекреативних тако и са разним воденим атракцијама Wellness 

& Spa центра „Соко Терме“ у Сокобањи. 

Извориште термалних вода предузећа „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ доо из Ждрела 

(Wellness центар „Соко Терме“) налази се на подручју КО Сокобања и за потребе 

добијања сагласности на Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера 

коришћења природног ресурса, „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ доо из Ждрела као 

носиоц истраживања, обезбедило је у првом реду одобрење за истраживање, а потом и 

Решење о утврђеним и овереним резервама термалних вода на предметном изворишту, 

од стране надлежног Министарства рударства и енергетике из Београда. Да би добила и 

сагласност на коришћење природних ресурса и добара (термалних вода) према Закону о 

заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. 

закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука US и 14/2016) потребно је урадити 

„Пројекат услова и мера заштите и санације животне средине у току и након 

престанка коришћења термалних вода на изворишту Wellness & Spa центра „Соко 

Терме“ у Сокобањи. 

Пројектом су сумирани досадашњи резултати спроведених истраживања на 

предметном изворишту и анализирана могућност заштите у редовном раду и у случају 

акцедентних ситуација (удеса). Анализом добијених података нису утврђени директни 

ризици по животну средину у току експлоатације подземних термалних вода којима би 

првенствено, у нормалном раду, било изложено становништво као чинилац животне 

средине. У току редовне експлоатације изворишта не предвиђа се емисија 

недозвољених концентрација штетних и отровних материја. Акцедентне ситуације се 

пре свега односе на непосредну угроженост бунара и могућност директног загађења 
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термалних вода преко бунара неорганским и органским материјама и 

микроорганизмима што може довести до нарушавања захтеваног квалитета воде и до 

негативног утицаја на животну средину.   

На изворишту је сходно законским нормама дефинисано и експлоатационо подручје 

(прилог 1), на којем постоји право службености на земљиште (документациони 

материјал III) од стране подносиоца захтева предузећа „Вода Синђелић РУЦ Ждрело“ 

доо из Ждрела. 
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