
 

Општина Брус 
 

Састанку са тимом потпредседника Владе у име општине Брус присуствовали су: 

Слободан Видојевић, председник општине 
Радован Стајић, помоћник председника општине 
Златко Миленковић, директор ТО 
Горан Миловановић, директор ЈП Дирекција за грађевинско земљиште 
 
Општина Брус је суочена са неразвијеношћу. Постоји велика потреба за отварањем нових радних 
места.Од важности за општину је пројекат изградње гондоле Брзеће-Копаоник-Бела Река-Суво 
рудиште. Потписан је меморандум о сарадњи ЈП Скијалишта Србије-Лајтнер МГ-Брзмин. На ову 
тему, тим потпредседника ће организовати састанак са представницима општине и скијалиштима. 
 
Челницима општине је указано да је у процедури доношење Закона о жичарама за транспорт лица. 
Одржана је Јавна расправа у пет градова. Законом се уређују жичаре и стварају могућности за 
изградњу, реконструкцију и одржавање. До краја године је динамика да се Закон усвоји. 
 
На тему изградње електро и гасне инфрструктуре у Туристичком центру Копаоник, усвојен је ПДР 
Јарам, Сребрнац, Рендара Општина је добила 4 локацијске дозволе за 95 000 квадрата. За 
потребе Јарма и Сребрнца неопходно је 26 мегавата. Постављено је питање и изградње 
регионалног гасовода Александровац- Нови Пазар-Тутин, који иде преко Бруса. Тим 
потпредседника је истакао да тај део Јужне Србије треба да добије гас, али да држава није у 
ситуацији да се задужује више. Гасовод преко Копаоника је застао код гаранције коју је тражила 
банка Словачке. По овом питању, Министарство ће ступити у дијалог са надлежнима у 
Министарству енергетике и рударства. 
 
У сегменту водоснабдевања,општина је у програму ИПА фондова. На тему изградње постројења 
за пречишћавање отпадних вода, постоји пројекат, услед чега ће Министарство пружити потребну 
подршку. 
 
У домену изградње путне инфраструктуре, услед мајских поплава, река Расина је оштетила мост. 
ЈП Путеви Србије ће  санирати пут у дужини од 250 метара, као и израду тротоара,с обзиром да је 
реч о веома опасној деоници, која се налази у зони основне и средње школе. Последицом 
клизишта, урушени су објекти од чега су за 17 донета решења. Тим потпредседника  је сугерисао 
да општина достави списак свих објеката. 
 
У погледу проблема кадровске структуре, Дом здравља и сеоске амбуланте су суочене са 
недостатком кадрова којих је тренутно недовољно, на основу чега је указано да ће се ускоро 
образовати Комисија која ће решити овај проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


