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БРУС И БЛАЦЕ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У БРУСУ И БЛАЦУ
(Општине Брус и Блаце и припадајућа насеља)

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Општина Брус се налази у јужном делу централне Србије, у долини реке Расине, на источним падинама планине Копаоник. 
Општина има 606 км2 и 58 насеља. Насеље Брус се налази на обалама реке Расине, приближно 15 км западно од њеног ушћа 
у реку Блаташницу и јужног краја језера Ћелије. Према попису из 2011. године, Брус је имао приближно 4.500 становника. 
Агломерацију Брус у погледу сакупљања и одвођења урбаних отпадних вода чине сам Брус и следећа насеља: Кобиље, Велика 
Грабовица, Мала Грабовица, Дртевци, Жиљци, Тршановци и Лепенац.

Општина Блаце се налази у јужном делу централне Србије, у долини Топлице, на источним падинама планине Копаоник и 
југоисточним падинама планине Јастребац. Општина има 306 км2 и 40 насеља. Насеље Блаце се већим делом налази северно 
од реке Блаташнице – на десној обали реке, 12 км источно од њеног ушћа у реку Расину. Агломерацију Блаце чини само 
градско насеље Блаце са приближно 5.500 становника, према попису из 2011. године.

Постојећи канализациони систем је делимично сепарациони у обе општине. Брус и Блаце имају велики удео покривености 
канализационом мрежом, док је атмосферска канализација слабо развијена, нарочито у околним насељима.

Ове две општине су значајни извори непречишћених отпадних вода које се изливају у реке Расину, Грашевку и Блаташницу. 

Директна последица изливања отпадних вода је загађење реке Расине и њене притоке Блаташнице, те су оне 
идентификоване као главни загађивачи акумулационог језера Ћелије. Фабрика за прераду воде „Мајдево“ користи 
водозахват у језеру Ћелије преко кога се обезбеђује вода за пиће за приближно 300.000 потрошача у Крушевцу, Варварину, 
Александровцу, Ћићевцу и Трстенику. 
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Главни циљ је побољшање заштите животне средине кроз улагање у унапређење еколошке инфраструктуре у општинама Брус и 
Блаце.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 
 » Унапређење квалитета воде у рекама Расина и Блаташница и њихова заштита од штетних ефеката изазваних директним 

испустом отпадних вода; 

 » Превенција даљег загађења и заштита језера Ћелије као извора снабдевања водом за пиће за Расински округ;

 » Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика по 
јавно здравље за грађане насеља Брус и Блаце.

СВРХА ПРОЈЕКТА 
У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 ће припремити тендерску документацију за:

 » Пројектовање и изградњу постројења за терцијарни третман отпадних вода (типа СБР) капацитета 10.500 ЕС за Брус;

 » Реконструкцију 6,9 км приоритетних деоница канализационе мреже у Брусу;

 » Изградњу нових делова канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде у Брусу у дужини од 8,4 км;

 » Пројектовање и изградњу постројења за терцијарни третман отпадних вода (типа СБР) капацитета 10.500 ЕС за Блаце;

 » Реконструкцију 4,6 км приоритетних деоница канализационе мреже у Блацу;

 » Изградњу нових делова канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде у Блацу у дужини од 3,5 км.

РЕЗУЛТАТИ 
 » План набавке – завршен у јануару 2018; 

 » Тендерска документација за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Брусу и 
Блацу – јун 2018;

 » Тендерска документација за извођење радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у Брусу и Блацу – јул 2018;

 » Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

СТАТУС ПРОЈЕКТА (ЈАНУАР 2019)
Резултати пројекта

План набавке Тендерска документација за изградњу ППОВ 
Брус и Блаце

Тендерска документација за извођење радова 
на канализационим мрежама у Брусу и Блацу

ЈАНУАР 2018. ЈУН 2018. ЈУЛ 2018.

Пројекат је део документованих стратегија развоја: 

Важећа урбанистичка документација за општине Брус и Блаце; Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034; Национални 
приоритети за међународну помоћ 2014-2017.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ КРУШЕВАЦ, БРУС И БЛАЦЕ  
(Град Крушевац, општине Брус и Блаце и Расински округ)
Како би се обезбедило расписивање јавног позива по тендерској документацији коју је припремио тим ЕУ ППФ6 за пројекат 
СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У БРУСУ И БЛАЦУ и самим тим до реализације одобрене 
бесповратне помоћи из претприступних фондова Европске уније за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 
у Брусу и Блацу, Делегација Европске уније у Републици Србији је захтевала да општине Брус и Блаце обезбеде доказ о намерама 
дугорочног управљањa и одржавањa рада њихових будућих ППОВ. 

ЕУ ППФ6 пројектни тим стручњака је стога у оквиру посебног пројектног задатка под именом ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ 
КРУШЕВАЦ, БРУС И БЛАЦЕ (Град Крушевац, општине Брус и Блаце и Расински округ) припремио МЕЂУОПШТИНСКИ СПОРАЗУМ 
којим се омогућава међуопштинска сарадња у комуналној делатности сакупљања и пречишћавања отпадних вода у граду 
Крушевцу и општинама Брус и Блаце. Такође, споразумом се уређује обим и начин обављања комуналних услуга, управљање 
основним средствима, начин финансирања, права и обавезе запослених као и друга важна питања. На основу овог Споразума, 
Град Крушевац ће, преко ЈКП „Водовод - Крушевац”, пружати услуге пречишћавања отпадних вода, третманa и одлагање 
муља, односно управљања и одржавања рада ППОВ Брус и ППОВ Блаце. 

Успостављање институционалног оквира за међуопштинску сарадњу предвиђено је још 6. фебруара 2019. потписивањем 
Меморандума о разумевању о заштити и одрживом коришћењу језера Ћелије између Града Крушевца, општина Брус, Блаце и 
Александровац, и касније 27. јула 2019. године Писмом о намерама у циљу одрживог квалитета вода у језеру Ћелије и пречишћавању 
отпадних вода које гравитирају овом водозахвату за Расински округ. 

Мерење протока отпадних вода које ће се пречишћавати на ППОВ Крушевац, ППОВ Брус и ППОВ Блаце ће се одвијати континуално, 
а подаци о измереном тренутном и кумулативном протоку ће се аутоматски бележити коришћењем надзорно-управљачког (тзв. 
SCADA) система којим ће управљати ЈКП „Водовод - Крушевац”.

Циљеви Споразума: 

 » Регионално управљање постројењима за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу на одржив начин; 

 » Унапређење квалитета воде у рекама Расина и Блаташница и тиме побољшање заштите квалитета вода језера Ћелије као 
извора снабдевања водом за пиће за становнике Расинског округа; 

 » Испуњавање услова у складу са ЕУ „Директивом о води за пиће” (98/83/EC) и ЕУ „Директивом о пречишћавању комуналних 
отпадних вода” (91/271/EEC); 

 » Постизање економско-финансијске самоодрживости комуналне услуге пречишћавања отпадних вода на територији Бруса и 
Блаца и унапређење система наплате; 

 » Испуњавање обавеза, смерница и мера предвиђених Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. 
године; 

 » Испуњавање мера које су предвиђене прописима из области управљања водама и заштите животне средине.


