
На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине 

Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

o 

Нацрту Плана развоја општине Сокобања за период 2022-2030. године 

 

 

I 

 

Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној 19.10.2022 године, 

донело је Закључак којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту Плана 

развоја општине Сокобања за период 2022-2030. године и утврђује Програм јавне 

расправе. Јавни позив за учешће у јавној расправи, објављен је на званичној 

интернет презентацији општине Сокобања https://sokobanja.ls.gov.rs/archives/5289 . 

 

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја  општине Сокобања за период 2022-

2030.године одржана је у периоду од 20.10.2022 – 04.11.2022. године.  

Током процеса јавне расправе коришћени су следећи алати: 

• Обрасци за прикупљање предлога и сугестија који су били објављени на сајту 

општине Сокобања са Јавним позивом за учешће у јавној расправи 

• отворени састанак у форми округлог стола 04.11.2022. године у Великој сали 

општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова 

 

II 

 

Током процеса јавне расправе, писаним путем, односно мејлом стигла су три 

предлога ЈП «РМУ Соко» Сокобања:  

 

Предлог 1: Санација , реконструкција изворишта водоснабдевања рудника, 

села Врела и села Читлук 

 

Образложење предлога: Због цурења и провиривања воде испод прелива из 

акумулације на изворишту Врелу долази до опадања нивоа у акумулацији као и у 

бунару где се налази усисна корпа пумпе. Ово је посебно проблематично у периоду 

хидролошког минимума који се од  месеца Октобра пролонгира све до краја 

календарске године, па и дуже. Од извора се вода пумпа до резервоара одакле се 

слободним падом водом снабдевају рудник, домаћинства села Врела и домаћинства 

у доњој зони села Читлук. Због тога би требало извршити санацију и подизање 

висине нивоа прелива акумулације како би било довољно воде у бунару неопходне 

за несметан рад пумпе. Осим проблема са ниским нивоом воде у бунару  објекта 

пумпе, потребно је извршити чишћење главног резорвоара, санацију целог објекта 

резервоара, замену вентила цевовода као и појединих деоница цевовода од 

https://sokobanja.ls.gov.rs/archives/5289


пумпног постројења до свих потрошача. Потребно је напоменути да је посебно 

угрожено водоснабдевање погона старог рудника, самачког хотела као и околних 

домаћинстава у случају пуштања у рад површинског копа Биљкина Струга. У том 

случају је  потребно изналажење адекватног решења заштите помоћног резервоара 

или измештања истог на нову безбедну локацију, како не би било угрожено 

водоснабдевање наведених објеката. 

 

Одговор: Нацртом Плана развоја општине Сокобања у оквиру Приоритетног циља 

1.1 Обезбеђена довољна количина пијаће воде за све грађане и туристе и мере 1.1.2 

Изградња и реконструкција водоводне мреже и пратећих објеката у функцији 

водоснабдевања, између осталог, предвиђене су активности на изградњи и 

реконструкцији водоводне мреже и објеката сеоских водовода, као и успостављање 

управљачког система сеоских водовода. 

Измештање резервоара на безбедну локацију подразумева плански основ, односно 

израду Плана детаљне регулације за дато подручје, а у складу са Просторним 

планом општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12) и 

Изменама и допунама Просторног плана општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања”, брoj 49/21).  

Разрада просторног плана општине Сокобања планом детаљне регулације за зону 

рудника у Читлуку биће предвиђена Планом развоја и то у делу приоритетног циља 

2.2 Повећати запосленост и обезбедити услове за достојанствен рад за грађане 

Сокобање, креирањем нове мере 2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку. 

Такође, због значајне количине потенцијално пијаће воде која постоји у оквиру 

окна РМУ „Соко“, а на основу ранијих разговора са руководством рудника, 

испитивање и израда бушотине Читлук и стављање у функцију водоснабдевања, 

активност испитивања и успостављања експлоатације бушотине Читлук биће 

предвиђена у  оквиру мере 1.1.1 Одрживо повећање капацитета за производњу 

пијаће воде на територији целе општине.  

 

Предлог 2: Измештање  и санација, сеоског пута 

 

Образложење предлога: Због почетка радова на отварању површинског копа 

“Биљкина струга” доћи ће до уништења два крака локалних сеоских путева који 

повезују локалитет Биљкина Струга (насеље Јерци) са селом Читлук. Наиме на 

потесу од РП121 Сокобања - Књажевац, тачније од насеља Јерци до Петрињског 

раскршћа у селу Читлук неопходно је извршити измештање, односно поновну 

изградњу деонице насутог пута у дужини од 500м. Као и санацију деонице насутог 

пута од исте локације до центра села (основна школа и дом), која ће такође једним 

делом бити угрожена радовима на површинском копу. 

 

Одговор: За измештање некатегорисаног сеоског пута неопходан је плански основ, 

односно израда плана детањне регулације зоне рудника у Читлуку. Разрада 

просторног плана општине Сокобања планом детаљне регулације за зону рудника у 

Читлуку биће предвиђена Планом развоја и то у делу приоритетног циља 2.2 



Повећати запосленост и обезбедити услове за достојанствен рад за грађане 

Сокобање, креирањем нове мере 2.2.5 Подршка развоју РМУ“Соко“ у Читлуку. 

 

Предлог 3: Реконструкција регионалног пута 

 

Образложење предлога: Због радова на експлоатацији угља у деловима 

експлоатационог поља рудника Соко дошло је до улегања дела регионалног пута 

РП 121 Сокобања-Књажевац на деоници од раскршћа са ЛП Рудник-село Читлук, у 

смеру ка Сокобањи.  Дужина ове деонице износи приближно 2км. 

 

Одговор: Реконструкција државног пута Сокобања – Књажевац није у 

надлежности општине Сокобања, тако да предлог не може да се прихвати, али 

општина Сокобања чиниће све што је у њеној моћи да се реконструкција овог дела 

пута у што краћем року нађе у програмима рада ЈП Путеви Србије. 

 

 

Дана 4.11.2022.године са почетком у 12часова одржан је отворени састанак у 

форми округлог стола, у Великој сали општине Сокобања. Састанку су 

присуствовали: 

1. Миодраг Николић, председник општине 

2. Владимир Миловановић, заменик председника оптштине 

3. Милена Раденковић – Гаћеша, заменик начелника управе 

4. Душица Станковић, руководилац одељења за имовинско-правне послове, 

нормативе и послове јавних набавки 

5. Лела Младенов, руководилац одељења за општу управу и друштвене 

делатности 

6. Никола Николић, руководилац одељења за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине 

7. Бојан Стојчић, помоћник председника општине за инвестиције 

8. Славиша Крстић, председник ЛАГ Ртањ 

9. Марија Жикић, координатор израде Плана развоја 

Током отвореног састанка још једном је представљен и размотрен нацрт Плана 

развоја општине. Том приликом дати су следећи предлози: 

 

Предлог 1: Заменик председника општине Владимир Миловановић је навео да је 

претходних дана вођен разговор са представницима РМУ Соко, и да је начелни 

заједнички став  да би за будући развој рудника било јако корисно да се у 

Сокобањи отвори макар једно одељење средње школе образовног профила за 

рударског техничара, и предлаже да се и то уврсти у План развоја 

 

Одговор: Прихвата се предлог, и то тако да се у делу приоритетног циља 3.6 

Васпитно образовни рад се реализује у безбедној, здравој, подстицајној и 

инклузивној средини, у оквиру мере 3.6.3 Унапређење услова за спровођење 



средњег образовања дода и образовни профил рударство. 

 

Предлог 2: Марија Жикић предлаже да се у у оквиру описа мере 1.5.3 Унапређење 

саобраћајне инфраструктуре, допише „ и у складу са Просторним планом општине 

и другим важећим урбанистичким планским документима“, јер на начин који сада 

стоји у опису мере, она се ограничава само на насеље Сокобања. 

 

Одговор: Прихвата се предлог 

 

Предлог 3: Председник општине Миодраг Николић дао је предлог да се у оквиру 

предложене мере 2.2.1 Пружање подршке за спровођење активних мера 

запошљавања у складу са локалним потребама, са посебним освртом на жене и 

младе, допише и „стипендирање дефицитарних занимања неопходних за 

функционисање специфичних послова у надлежности ЈЛС“ 

 

Одговор: Прихвата се предлог 

 

III 

 

Све прихваћене предлоге потребно је укључити у финални нацрт Плана развоја 

општине Сокобања за период 2022-2030.година. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Број: 02-92/22 

У Сокобањи, 18.11.2022. године 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Миодраг Николић 

 

 

 

 


