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Општина Брус, у јужном делу централне Србије и на источним падинама Копаоника, има 606 квадратних километара и 58 
насеља смештених на обалама реке Расине, око 15 километара од њеног ушћа у реку Блаташницу и јужног краја језера 
Ћелије. Суседна општина Блаце се налази у долини реке Топлице, на источним падинама планине Копаоник и југоисточним 
падинама планине Јастребац, и има 306 квадратних километара и 40 насеља. Урбани део се већим делом налази северно од 
реке Блаташнице – на десној обали реке, 12 километара од њеног ушћа у реку Расину. 

Према попису из 2011. године, општине Брус и Блаце заједно имају око 10.000 становника. Обе општине су великим делом 
покривене канализационом мрежом, али је атмосферска канализација слабо развијена, нарочито у околним насељима. Због тога 
су ове две општине класификоване као значајни извори загађења реке Расине и њене притоке Блаташнице - непречишћене 
отпадне воде се директно изливају у ове реке и даље загађују акумулационо језеро Ћелије из кога се преко водозахвата 
обезбеђује вода за пиће за скоро 300.000 потрошача у Крушевцу, Варварину, Александровцу, Ћићевцу и Трстенику. 

Унапређењем еколошке инфраструктуре у овим општинама доћи ће до значајног побољшања квалитета воде у рекама Расина 
и Блаташница, спречиће се даље загађење и заштитити језеро Ћелије као извор снабдевања пијаћом водом. Све то обезбедиће 
санитарну заштиту и позитивно утицати на здравље људи. 

Пројектни тим припремио је тендерску документацију за изградњу два постројења за терцијарни третман отпадних вода: 
свака општина ће имати своје постројење, модерно и у складу за захтевима ЕУ. Припремљена је и техничка документација 
за реконструкцију приоритетних деоница канализационих мрежа у Брусу (6,9 километара у Брусу и 3,7 километара у Блацу), 
као и за изградњу нових делова канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде (дугих 8,7 километара у Брусу и 5,2 
километара у Блацу).

Више о пројектима: www.ppf.rs
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