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СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

         Јавна расправа је заказана и одржана дана 09. Новембра 2022. године у малој сали Центра за 

културу у Брусу са почетком у 13 часова, а по Јавном позиву упућеном грађанима да узму активно 

учешће у истој. 

Седници присуствују чланови Комисије за капиталне инвестиције, и то:  

- Валентина Милосављевић, председница општине и председница комисије 

- Никола Збиљић, члан 

- Бојана Виријевић, члан 

- Милијана Тодоровић, члан 

- Милан Марјановић, члан 

- Весна Лазаревић, члан 

Поред чланова комисије, седници присуствује и директор ЈКП „Расина“ Брус ,Раде 

Недељковић.  

Расправу је отворила председница општине Валентина Милосављевић. 

На самом почетку, председница упознаје присутне са оним шта је урађено по Плану 

капиталних инвестиција  у протеклој години из области саобраћајне инфраструктуре. Урађене 

су следеће улице: Косовска у дужини 180 метара вредност  1.748.000 динара, Девет Југовића 

67 метара вредност 693.000 динара, Војводе Мишића саобраћајница до бруског гробља 170 

метара вредност 1.645.000 динара, Милосава Стевовића 240метара вредност 2.239.851 

динара, село Влајковци засеок Максимовићи 1200 метара вредност 16.000.000 динара, село 

Стројинци прилаз гробљу и засеок Збиљићи 800 метара вредност 4.500.000 динара, село 

Жилинци пут ка засеоку Јовановићи 956 метара вредност  10.730.953 динара, село Жилинци 

засеок Златари-Турјак 855 метара  вредност  9.720.106 динара, село Велика Грабовница засеок 

Вукајловићи 1100 метара вредност  14.000.000 динара , село Осредци засеок Блажићи 3000  

метара вредност 27.000.000 динара,село Кобиље засеок Вуковићи 300 метара вредност 

3.000.000 динара, туристичко насеље Брзеће прилазна саобраћајница гондоли 800 метара и 

плато површине 2200 метара квадратних вредност 16.000.000 динара, село Игрош пут ка 

Доброљупцима дужина 800 метара и ширине 5,5 метара вредност 20.000.000 динара, село 

Батоте пут ка Никољачи 5800 метара и 2800 метара вредност 25.000.000 динара, село Доњи 

Липовац  3000 метара вредност 27.000.000 динара. Ово су асфалтирани путни правци, укупно 

их има 15. У току су радови у улици Николе Пашића 180 метара у вредности 7.200.000 динара, 

потписан је и уговор за Игрош засеок Вукојичићи близу 1500 метара вредност 14.000.000 

динара,у току су и радови у улици Војводе Путника 180 метара вредност 4.000.000 динара. 



Завршени су пројекти са дозволом и спремни за асфалтирање улица Боже јеличића 240 

метара вредност 4.100.000 динара, у Влајковцима Ђорђевићи 1400 метара вредност 

17.000.000 динара, Игрош Видојевићи 550 метара вредност 7.000.000 динара, Велика 

Грабовница Чолићи 1100 метара вредност 15.000.000 динара, улица Хајдук Вељкова крак ка 

Расининим базенима 180 метара.  

Урађени су и прилази за инвалиде у Игрошу, Тршановцима, Великој Грабовници и Брусу. 

Уколико временски услови послуже сви радови ће бити настављени. 

Укупна дужина урађених путева и путева који се раде износи 45,47 километара. 

Најављује и радове на мосту у Дупцима и Лепенцу у вредности од  30 милиона динара. 

Председница је образложила и потписивање уговора са ЈПП, вредност уговора и динамику 

плаћања. 

Дато је исцрпно образложење о висини финансијских средстава која су потребна за изградњу 

и одржавање путева. 

Председница позива грађанство на Јавну презентацију о истраживању бушотина у бруској 

бањи која ће се одржати 15. новембра у Центру за културу. Наводи да за планирану бушотину 

треба издвојити 60 милиона динара која ће се обезбедити из других извора а не на терет 

општинског буџета, и разлоге због којих је потребно радити нову бушотину на дубини од 2000 

метара. 

Председница отвара јавну расправу и позива присутне да узму активно учешће, које се огледа 

кроз изјашњавање о назначеним евентуалним капиталним инвестицијама. 

Питање поставља Ненад Миљковић – Пројекат тротоари од основне школе у Брусу према 

Жиљцима? Председница одговара да је упућен захтев Путевима Србије, јер је изградња истог 

веома специфична као део државног пута и да још увек није безбедно радити. 

Митар Здравић – Честита на резултатима за постигнуто. Пита шта је са пројектима за струју, 

воду у наредној години. Председница одговара да прво морамо да завршимо са путном 

инфраструктуром. 

Драгутин Радосављевић – Пут од улице Цара Лазара и поптречне улице, шта ће бити са њима? 

Председница одговара да све остаје као у плану из 2022 године са пројекцијама и да ће се све 

те мале улице радити. Такође наводи и да без планова нема ни путева. 

Влада Вукајловић – У вези пута у Великој Грабовници? Председница моли за разумевање да се 

свима изађе у сусрет, да се мало сачека да се сви захтеви узму у обзир. 

Ненад Миљковић – Упућује приговор да није видео где је План капиталних инвестиција . 

Председница објашњава да је све објављено на сајту општине да треба знати читати податке и 



да се надовежу на План КИ из 2022 године који је основ за даље и у коме је пројекција за 

наредне године. Саопштава да настављамо истим темпом као и до сада, упркос тешким 

временима. Подсећа на реконструкцију Врачара – одмаралишта у 2023 години и отварања 

нових радних места. 

Миломир Миљковић – Види да је постигнута финансијска стабилност и да сад постоје реалне 

могућности за још већи напредак . Образлаже ситуацију на Копаонику и шта је потребно 

урадити, по његовом мишљењу  треба бацити кценат на Јарам, Сребрнац и Рендару. 

Председница поздравља сугестију. 

Председница говори на тему јавне расвете, проширењу електро мреже и наводи нова мерна 

места. Вредност свих поменутих радова за јавну расвету је око 20 милиона динара.  

Председница говори на тему о Зеленом пројекту, пречишћавању отпадних вода у Брзећу, 

замени азбестних цеви у дужини 7 километара које су постављене још седамдесетих година 

прошлог века, вредност инвестиције 1.500.000 евра, можда и два милиона.  

Даје реч стручњацима из ЈКП Расина да образложе, Раде Недељковић и Милан Марјановић 

имају реч. Детаљно описују комуналну инфраструктуру, тренутно стање и шта све треба у 

радити у будућем периоду. , 

Јавна расправа је завршена у 15 часова.                     


