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УВОД 

 

На територији Србије издвајају се две макрорегије : панонска и планинско-котлинско 

долинска макрорегија. У оквиру планинско – котлинско долинске макрорегије издвајају се 

мезорегије: источна, јужна и југозападна Србија. А на простору панонске макрорегије 

издвајамо: Војводину,Шумадију, Подриње са Подгорином, Западно и Велико Поморавље, 

као и Стиг и Браничево. Западно Поморавље је најјужнији крај перипанонске Србије. 

Морфолошки је смештена на јужном ободу панонског басена. Општина Брус о којој ће 

бити рећи припада Западном поморављу. (Марковић, Ј. И Павловић, М., 1995). 

На територији општине Брус се налазе значајни природни и антропогени ресурси, 

који представљају добру основу за њен регионални развој. У досадашњим плановима они 

су били маргинализовани због утицаја индустријализације, која их је само у малом обиму 

искористила.  

Задатак истраживања је праћење актуелних географских промена на релацији 

природа-становништво-насеља-привреда, а ради стварања комплексне слике о овом 

простору који до сада није био предмет проучавања регионалних географа. Циљ рада је да 

се анализом природних и антропогених фактора изврши дефинисање праваца, који би 

условили равномеран регионални развој општине Брус.  

Резултати истраживања су добијени коришћењем различитих извора литературе и 

теренским радом, пре свега опсервацијом и анкетирањем. Они се односе на чињеницу да у 

даљим плановима општине Брус посебна пажња мора бити посвећена развоју 

пољопривреде, рударства и туризма. То су делатности које у будућности могу бити 

носиоци регионалног развоја и фактор ревитализације руралног дела ове општине. 

Овај рад има превасходни циљ да путем опсежне анализе уважавајући различите 

аспекте, презентује и учини доступним информације о туристичко географским 

потенцијалима и могућностима општине Брус и њене околине. Пружајући сазнања из 

различитих области које пружају свеобухватну слику овог локалитета овај рад може 

представљати и својеврсну основу за будућа истраживања, и евентуална улагања у ове 

територијалне потенцијале. 

 Предмет: су природне-географске  и друштвено географске одлике и привредне 

карактеристике општине Брус. 

 Задатак: Сагледавање природних и друштвених карактеристика и приказивање. 

 Анализа: Анализа ће садржати ретроспективни приказ ситуације у пограничним 

областима, у претходном периоду и данас. 
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1. Географски положај 
 

Општина Брус се простире у централном и југоисточном делу републике Србије. Улази у 

састав Расинског округа. Средиште општине је град Брус. Цела територија општине 

налази се на Копаоничком масиву. Обухвата територију источног дела Копаоника, од 

највишег врха (Панчићев врх, 2.017 m), до најнижег предела села Златара око 200 m 

надморске висине. , између река Расине и Грашевке. (Јеличић, А., 1998) 

Површина општине износи 605 km². Просечна надморска висина општине Брус је 450 m. 

Према попису из 2011. године у општини Брус живи 16.317 становника.   

Координате варошице Брус у главној улици износе 43°21' северне географске ширине (φ) 

и 21°02' источне географске дужине (λ).  

  

 

    

            Слика.1  Грб општине Брус
1
                             Слика.2  Изглед града Бруса       

Извор : https://www.google.com/search?q=grb+opštine+brus& 

На основу крупних географским целинама и просторима у којима се налазе значајни 

природни ресурси Републике Србије , затим у односу на важне саобраћајнице, развијене 

привредне регионе и пословне центре , може се рећи да општина Брус има добар 

географски положај. 

                                                           
1 Уместо године 1833. за коју се сматрало да је основан Брус, треба да стоји 1837. година 

https://www.google.com/search?q=grb+opštine+brus&
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С обзиром да је поткопаоничка 

општина, указан јој је приоритет у 

развоју туризма.  

 

 

 

 

 

                                                                                                         
                                                                                       

        

 

        Карта 1. Географски положај опшине Брус 

         Извор: https://www.google.com/search?rlz 

 

 

Како наводе Минић, Г. и Јелићић, A.,(1998),општина Брус припада Расинском управном 

округу, а граничи се са општинама : Рашка , Лепосавић, Куршумлија , Блаце, Крушевац и 

Александровац. Административни центар је општине је град Брус који се налази између 

две реке Расине и Грашевке. 

 

 

Карта 2. Положај општине Брус у Расинском округу 

Извор: https://www.google.com/search?q=geografski+polozaj+opstine+brus&rlz 

   

https://www.google.com/search?rlz
https://www.google.com/search?q=geografski+polozaj+opstine+brus&rlz
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  На крајњем западу општине Брус налази се Национални парк Копаоник носећи пол 

развоја планинског туризма Србије и најјачи зимско-спортски туристички центар Србије. 

На северозападу простире се пространа Криворечка раван која чини спону са падинама 

Жељина и преко које прелазе комуникације према Врњачкој Бањи и Гочу преко Митровог 

поља и Јошаничкој Бањи на северној гранци Националног парка Копаоник. Јединствена, 

питома висораван, делимично захваћења заштитном зоном Националног парка Копаоник. 

Јужни део општине чини планински предео и део сливног подручја реке Топлице од 

Блажевско - Бораначке котлине до Липовачко – Батотских шума и сенокоса. ( Јеличић, А., 

2000.) 

 

1.1 Саобраћајни положај 

 

     Саобраћајна повезаност са суседним општинама и светом Брус је повезан добром 

мрежом регионалних и локалних саобраћајница. Важнији путни правци који пролазе кроз 

Брус су: 

 Од Бруса води асфалтни пут до Александровца,а даље у правцу Врњачке бање, 

односно Крушевца и долини Западне Мораве, 

 

 Од Бруса преко Копаоника води пут до Јошаничке бање и долини Ибра, 

 

 Долином Расине, кроз Јанкову клисуру води пут Брус-Прокупље и даље у долину 

Јужне Мораве где се везује за магистралу Београд-Ниш-Скопље. 

       

Сви ови регионални путеви на подручју општине протежу се у дужини од 120 км. Овако 

изграђена мрежа регионалних путева, који су углавном реконструисани и модернизовани, 

обезбеђује добру повезаност овог подручја са другим подручјима у Републици Србији. 

      Најближа железничка станица је Стопања на 30км,  прикључак на ауто-пут Београд-

Ниш је Појате на 75 км,а најближи аеродром за путнички саобраћај је Ниш на 98 км од 

Бруса. (Јеличић, А., 1998.) 
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II  ПРИРОДНO-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Природне карактеристике неког простора су битан фактор у формирању 

унутрашње структуре насеља, њихових функција и функционалног повезивања са ужом и 

широм околином. Неопходно је прво сагледати основна природна обележја, која стварају 

услове за живот и тако битно утичу на мању или већу концентрацију становништва и 

насеља у географској средини. 

Житељима сваке државе као и локалне средине, припадају одговарајућа богатства. 

Једна су дар природе (природна богатства) а друга су резултат људског рада (антропогена 

богатства). Природна богатства су подлога, основа живљења људског друштва али и 

одлучујући фактор развоја су људи са својим могућностима и потребама. Човек својим 

радом врши непрекидну „размену материја са природом“ мења је и тежи да природна 

богатства учини кориснијим за свој живот. Од степена квалитета и рационалног 

искоришћавања природних богатства зависи привредни развој сваке земље па и локалне 

средине.  

У појединим областима различити је састав земљине коре, рељеф, клима, 

хидрографија, земљиште, биљни и животињски свет. Сви ови елементи чине заједно 

природну средину. Елементи природне средине су узајамно повезани и условљени. Сам 

човек је део природе, па је људско друштво један од елемената природне средине. Људско 

друштво је мења и развија, па се мења и њихов утицај на остале елементе природне 

средине.  

Природни извори чине главнину предмета рада. Они су важан део природног 

богатства. Њих чине руде, дрво, трава, дивље животиње, вода и водне снаге, односно сви 

дарови природе које људи користе непосредно или након прераде. Природна богатства 

или природни фактори привређивања неједнако су распоређени и имају неједнак значај за 

привреду. Код вредновања ових богатстава утврђује се количина, квалитет, положај 

(повезаност са центрима прераде и потрошње) и њихова тржишна корисност односно 

потреба. 
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1. Морфолошка и тектонска обележја 

  

1.1 Геолошка грађа 
 

        

         На основу испитивања, Јеличић, А. и Минић, Г. (1998) кажу да планинско залеђе се 

издиже изнад заталасане језерске површине Доње Жупе и   нижих долинских страна 

речних токова захватајући највећи део територије . Ова област је сложене геолошке 

градње и састоји се из седиментних, магматских и метоморфних стена. Оне су формиране 

и под разним утицајима мењане од старијег палезоика па до холоцена. Старији палезоик је 

представљен разноразним шкриљцима, најчешће филитског хабитуса, макшистима, 

гнајсевима, кристаластим кречњацима, мермерима и доломитима. Ове стене се простиру 

средином планинских масива чинећи непосредну кровину млађих мезозоиских и 

вулканских стена. Велика распрострањеност вулканита и њихов однос према терцијарним 

седиментима указује да је вулканска активност била аритмичка, да су највероватније 

алармирани између алигомиоцена и плиоцена, а могуће све и до квортора. Пространа 

зараван „равни Копаоник“ са надморском висином од 1300 до 1700м, је морфолошки 

доминантан елеменат рељефског склопа. Она се преко суседних, северних планина 

Жељина и Гоча, благо спушта у долину Западне Мораве. Са друге стране, источне 

планине планински венци и њихова подгорина су процесима флувијалне ерозије јако 

динсецирани. Остале морфолошке карактеристике овог подручја су честе појаве 

тектонских расеља, магматских излива и пробоја, трагови глацијалног рељефа у 

изворишној челинци Дубоке реке, бројне крашке, хидролошке и стелеошке појаве.  

         Подручје општине Брус располаже и рудним резервама.  Локалитет „Раичева гора“ 

располаже одговарајућим количинама антимона, олова и цинка. На локалитету „Врело“ 

откривене су знатне количине базалта. У руднику „Бело Брдо“ врши се експлоатација 

олова и цинка, а веће резерве ових руда налазе се на локалитету  „Запланина“. На 

локалитету „Јарам-Дубока“ утврђене су и откривене резерве волостанита. У нижим 

деловима општине , у атару села Игрош постоји налазиште зеолита, минерала који се 

користи у више од 1.500 производа у свету. Према проценама  Геолошког завода Србије 

на подручју Игроша се налази од 500-800 000 тона залиха ове руде а само на два ревира 

Видојевићи и Шовићи.( Минић, Г. и Трајковић, С.1996) 

         На Копаонику је био развијен снажан вулканизам, нарочито у терцијару. Ови 

магматски процеси довели су до стварања више значајних рудних лежишта, нарочито 

олова – цинка, гвожђа, молибдена, антимона и живе. Као пратећи елементи јављају се 

злато, бакар, калај, сребро, бизмут, кадмијум, телур, волфрам, те лежишта азбеста, 

магнезитта и барита. Сви делови Копаоника нису подједнако богати минералним 
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сировинама. На Равном Копаонику код Сребрнца, откривена су богата налазишта високо 

квалитетног минерала воластонита. Неметални минерал светло зеленкасте боје, који се 

употребљава за изолацију од високих температура.  За ову сировину показују интерес 

домаћи и страни корисници.( Достајнић,  Г. 2011) 

 

1.2  Геоморфолошка обележја 

 

Општина Брус је на целокупној својој површини планинског рељефа, са доста 

планина које је окружују : Копаоник, Гоч, Жељин и Јастребац.  

Најзначајнија планина је Копаоник, на чијем масиву се налази и највећи део 

територије општине, тачније на источним падинама ове планине. Копаоник са највишим 

врхом од 2017 км (Панчићев врх), представља изузетну туристичку вредност, како у 

зимским тако и у летњим месецима. Дужина снежног покривача је пет месеци, од друге 

половине октобра до друге половине марта. Што се тиче нагиба терена, источна страна 

Копаоника је благог нагиба, за разлику од западне,јужне и северне. ( Достајнић, Г. 2011) 

 

 

Слика 3. Планина Копаоник 

                                  Извор : https://www.google.com/search?q=kopaonik&rlz=1C 

 

https://www.google.com/search?q=kopaonik&rlz=1C
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На јужним падинама Сребрнца и на источном подножју Гобеље, избијају на површину 

земљишта кречњаци, па се због тога образују литице и камените стране. Простор испод 

Сребрнца, Јарма и око Метођа, представља најстрмији део ове регије. Непосредно испод 

Гобеље и Гобељске реке до Јарма и Јелице наилази се на слојевите стене кречњака, затим 

слабо везане пешчаре и шкриљце који су делимично изгужвани, што сведочи да се ради о 

живој тектонској активности. ( Јеличић, А. 1998). 

 

2. Климатске карактеристике 

2.1 Климатски фактори 

Због утицаја географске ширине и надморске висине, као и других фактора, климатски 

варијатети умерене климе  се крећу од типично умерено-континенталне, у равничарским 

деловима, до субпланинске и планинске изнад 800 метара надморске висине.  

 

2.2 Климатски елементи 

2.2.1 Температура ваздуха 

            У бруском краја највећим делом влада умерено-континентална клима.   

Лепо су изражена годишња доба и постепеним прелази између њих. Први хладни дани 

почињу на Копаонику већ крајем септембра, а у нижим пределима у другој половини 

октобра. Рани мраз јавља се у другој половини октобра.  

Средња јануарска температура за поменути период је око 0ºС.  

 Средња јулска, као најтоплијег месеца, је 25ºС.  

 Апсолутни максимум који је измерен у протеклој деценији је 37ºС.  

 Апсолутни минимум који је измерен у протеклој деценији је -25 ºС.  

 

Табела бр.1. Просечна температура по месецима за општину Брус 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Тем. 1.9 3.5 5 11.5 16 17.8 19.6 21.3 14.4 11.6 - -0.1 

 

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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              У климатском погледу, Копаоник се битно разликује од околних долина. Сматра 

се да је клима на Копаонику лековита, захваљујући проређеном ваздуху са смањеним 

парцијалним притиском кисеоника. Због тога се дисање убрзава, а црвена крвна зрнца се 

брже умножавају, па се ова планина и назива ''фабриком црвених крвних зрнаца''. 

Просечна годишња температура је око 4°C, а јануарска -5,2°C. Снег почиње крајем 

новембра и траје до маја или просечно 159 дана годишње. Ниво падавина планине је већи 

од 1.000 мм годишње. ( Јеличић, А. 1996) 

Зиме су веома хладне, дуге и променљиве. Снежни покривач је обилан и траје 

веома дуго. Број дана са мразевима је велик, а ниске температуре могу нанети велике 

штете воћњацима и виноградима. Лета су умерено топла. Летње суше понекад угрожавају 

усеве, воће и винограде. Пролеће и јесен су свежи. У просеку свака четврта година је 

сушна, а свака двадесета са обилним летњим кишама и великим поплавама (1962., 1979., 

1999., 2015.).Овакве климатске прилике погодују развоју како летњег тако и зимског 

туризма.  

 

2.2.2. Падавине 

 

             Просечна средња вредност годишњих падавина је око 700 мм је забележена у 

протеклом периоду. Највише се падавина изручи у мају 88.14 мм, а најмање у августу и 

септембру око 40 мм. Укупна сума је недовољна, али годишњи распоред повољан, па се 

успешно гаје све средњоевропске културе. Ипак, у просеку је свака четврта година сушна. 

 Максимум падавина у облику кише је у мају и октобру, а минимум у јануару и 

фебруару, односно августу и септембру. Просечна количина падавина износи 581 

мм. Први снег у нижим пределима почиње половином новембра, не прелази 

висину од 50 цм и задржава се око 45 дана. 

 

Табела бр.2. Просечна количина падавина по месецима за општину Брус 

Месец  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 41,7 86,2 55,3 45,3 89,9 67,4 12,4 9,5 28,2 42,5 - 18,5 

  

Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 
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2.2.3 Ветрови 

 

            Најчешће  се јављају  југоисточни и источни ветрови, који углавном дувају у 

пролеће и јесен. Скоро се  редовно јављају и у зимском периоду. Зимски ветар (северац) 

условљава ниске температуре, по чему их људи дуго памте. Магле се овде ретко јављају. 

На горњем делу општине клима прелази у хладну и влажну праву планинску климу ,а 

просечно брзином од 3.4м/с, потом северни са 3.2м/с, северозападни са 3.0м/с, док 

најмању западни са 1.3м/с. Наjвећа брзина северних ветрова је током зимског годишњег 

доба-3.8м/с, а најмања током лета- 1.9м/с. Међутим, југоисточни ветрови у зимско 

годишње доба имају брзину 4.4м/с. У летње доба најбржи ветрови су североисточни и 

југозападни. Први доносе освежење, а други отопљење.( Минић, Г. и Трајковић, С. 1996) 

             

             

3. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

           Хидрографске карактеристике општине чине површински токови, подземне воде, 

вештачка језера и минерални извори. На формирање хидрографских карактеристика ове 

области највећи утицај има геолошки састав земљишта односно хидро-геолошке 

карактеристике, као и утицај климе са релативно великом количином падавина. 

         У погледу водних потенцијала који имају атрибут искористивог водног ресурса 

општина Брус је једна од најбогатијих у Србији. На њеној територији се на Расини налази 

једна од најзначајнијих вишенаменских акумулација Србије – акумулација Ћелије, која је 

главно извориште Расинско-моравског регионалног система за снабдевање водом насеља. 

На јужној страни, на Топлици, налази се горњи, изворишни део акумулације Селова, у 

оквиру Топличког подсистема Доњег-јужноморавског регионалног система за снабдевање 

водом насеља. Због таквих погодности кључно полазиште је да ће убудуће богати и 

квалитетни водни ресурси општине бити један од главних развојно-економских ресурса, 

који који треба да доноси општини постојан приход. 

Воде које настају на територији општине одводњавају се у три слива.  

 Најмањи слив је Ибар коме припада : Гобељак, Плочанска и Крива Река.  

 сливу Топлице припадају Голичка, Запланинска и Дубока Река,  

 а сливу Западне Мораве највећи водни ток ове територије - Расина (598м
2
), од чега 

незнатна површина припада општини Блаце.  
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Тектонски услови средишњег дела територије општине Брус условили су изразит ток 

Расине са латкастим скретањем од југоистока ка североистоку. Највеће притоке Расине су: 

Грабовничка, Грашевачка, Батотска и Блаташничка река.  

Карактеристичне хидролошке појаве су: „Бруска бања“ и природни извори„Жаревачке 

киселе воде“ и киселе воде у Судимљу.  

 

 

 

3.1 Реке 

 

               Расина је десна притока Западне Мораве. Дугачка је 92 км и има слив од 981 км². 

Извире на падинама Гоча и Жељина, под Црним Врхом на надморској висини од 1340 

метара од изворишних кракова Велике и Бурманске реке, а утиче у Западну Мораву 5 км 

низводно од Крушевца, на 134 м надморске висине. Има просечан пад корита од 13 

промила. Тече дубоком долином 

која се ка доњем току постепено 

проширује достижући и до 3 км 

ширине. До села Разбојне тече 

клисурастом долином са малим 

ерозионим проширењима, какво 

је код Бруса.  ( Дукић, Д. 2014). 

Између Разбојне и Златара 

протиче плитким и широким 

коритом кроз Доброљубачку 

котлину, да би потом ушла 

у Златарску клисуру у којој 

гради неколико укљештених 

меандара. Низводно од Мајдева, 

Расина улази у Крушевачку 

котлину, долина јој је широка и 

извијугана и у близини ушћа 

река је широка 35 до 40 и 

дубока 0,5 до 1 метар. 

 
 

                               Слика 4. Река Расина 

         Извор : https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751 
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751
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       Дукић, Д. и Гавриловић, Љ. (2014) истичу да је слив Расине има изразито асиметричан 

облик. Све притоке дотичу са десне стране, осим речице Загрже, која Расини притиче са 

планине Гоча с леве стране у изворишном делу. Највећа међу њима је Грашевачка 

река. Блаташница се пробија кроз Јанкову клисуру и улива се у Расину код Разбојне. 

Расина даје Западној Морави просечно 9 м³ воде у секунди. Она има карактер праве бујице 

јер су јој амплитуде протицаја врло изразите. У априлу располаже готово 5,5 пута већом 

количином воде него у августу. Највећи протицај имала је априла 1958. године и износио 

је 342 м ³ воде у секунди. Да би се ублажиле овако велике разлике протицаја и зауставио 

нанос који река приноси, у Златарској клисури је 1979. подигнута брана висока 55 метара 

и формирано је језеро Ћелије. 

 

 3.2 Језера 

 

            Површина слива вештачког језера Ћелије је 598 км². Средњи годишњи протицај 

Расине на месту бране је 6,13 м³у секунди. У језерском басену акумулирано је 51,5 

милиона м³ воде која се користи за наводњавање земљишта и водоснабдевање Крушевца. 

Дубина воде је 45м, а њена провидност за време лета износи 4 м. Амплитуде водостаја 

језера Ћелије зависе од количине падавина и обима воде која се користи. Највиши 

водостаји су крајем пролећа, а најнижи крајем лета и почетком јесени. Појединих година 

ниским водостајима се одликују и зимски месеци јер се протицање воде у језеро сведе на 

минимум. Током летњих дана температура површинског слоја воде износи 25 до 27°С, те 

је она погодна за купање и спортове на води. Зими се успоставља индиректна термичка 

стратификација воде, али је лед изузетна појава само за време хладнијих зима.    

 
Слика 5. Приказ језера Ћелије 

Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751&  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%87
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1958
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_(%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751&
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Како наводи Јеличић А., (1999,2000) у близини села Ћелије изграђена је брана Ћелије  

1979.године. Њоме је формирана вишенаменска акумулација, са више значајних 

водопривредних функција: снабдевање насеља и индустрије водом, заштита од поплава - 

ублажавање поплавних таласа, побољшањем режима малих вода, наводњавање и 

хидроенергетика. Акумулација је са годишњим регулисањем ,што јој пружа посебан 

значај у водопривредном систему Србије, у коме недостају објекти управо таквог степена 

регулисања, који могу да утичу на побољшање водних режима – смањење великих и 

повећање малих вода, уз друге 

намене у области коришћења 

вода. Језеро има три 

морфолошки различита дела: 

најдубљи Водозахватни басен, 

Васићки (у кањону) и 

Златарски најузводнији басен 

који је најплићи и најшири. 

Таква структура просечно 

доста плитке акумулације 

(просек око 12,2 м) не 

омогућава да се језеро одржи у 

стању олиготрофије, али 

мерама заштите могуће је 

одржавати га у прихватљивом 

мезотрофном стању,са 

параметрима квалитета који су 

прихватљиве за извориште 

водоснабдевања 

                                                      Слика 6. Брана језера Ћелије 

                                                 Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751&b 

 

 

3.3. Минерални извори 

 

   Подручје општине богато је и минералним водама. До сада су извршена 

истраживања на локалитету у Брусу, Судимљи и Жареву. 

 У самом граду Брусу, на обали Грашевачке реке  налази се извор минералне воде -Бруска 

бања  из кога са дубине од 700 метара тече 8 литара воде у секунди, чија је температура 

27ºС. Резултати анализа потврђују да се ради о гео-термалној води која због својих 

хемијских и физичких особина, пијењем, као допунско средство лечења може да се 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751&b


 
19 

користи код хроничног гастритиса, функционалних обољења желуца и црева, обољења 

бубрега. У периоду 1998—2003. године праћен је режим издашности самоизлива и 

утврђено је да се кретао у распону од 4,9 - 5,1 l/s са температуром воде од 27,2 - 27,6 °C. 

На основу релативно константног кретања издашности и температуре утврђен је стабилан 

режим изворишта. Значајна компонента режима је и садржај слободних гасова, 

односно притисак под којим истичу термоминералне воде од 1,7 бара.( Дукић, Д. 2008). 

 

 

              Слика 7. Бруска  бања                                             Слика 8. Базени  

 
                           Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV 

 

   Постоји  и још седам извора по оближњем Гвоздацу који се , због своје бистрине и 

чистоте и свог простирања на релативно уском пределу, још зову и „Девојачке сузе“.                         
          На подручју општине водотоци су планински, на чеоним очуваним деловима 

сливова Расине и Топлице и налазе се у одличним I и I/II класама квалитета и основни 

циљ је да се и задрже у тим високим класама. Стање се погоршава на Расини непосредно 

низводно од испуста канализације Бруса и других долинских насеља на потезу до 

акумулације Ћелије (Лепенац, Дупци, Разбојна, Равни, и када прими притоку Блаташницу, 

у коју се уливају отпадне воде Блаца), када река прелази у IIа класу. ( Дукић, .Д. 2008) 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEim
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV
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4. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

      Испитивањем Јеличић, А. (2013)  тврди да се на територији општине у зависности од 

геолошке подлоге,  јављају различити типови земљишта. С обзиром на рашчлањеност 

рељефа земљиште је подложно деградацији. И структура земљишта је неповољна. Од 

укупно 60.577 ha, оранице и баште заузимају свега 8.192 ha или 14,6 %. Воћњаци и 

виногради заузимају 8,4 % површине, а ливаде и пашњаци 53,2 % површина. Шума у 

општини има 43 % , док неплодног земљишта 4,1 % површина. Ако се томе дода да 55,4 % 

укупног и 94,5 % обрадивог земљишта припада индивидуалним поседницима, да је оно 

исцепкано и разбацано, онда је јасно да је овде тешко организовати интензивну 

пољопривредну производњу. Сточарство, воћарство и ратарство је могуће интензивније 

развијати. 

 

5. БИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

5.1 Биљни свет 

 

Територија општине Брус је веома разноврсна биљним светом. Њен највећи део се 

налази под шумама, ливадама и воћњацима. Постоје неколико шумских појаса са 

порастом надморске висине, а то су 

храстове шуме, затим букве и на крају 

четинарске шуме. Осим ових дрвећа 

шумску вегетацију сачињава још и 

самоникло шумско жбуње. Треба 

напоменути да се у појасу четинарских 

шума налази и Панчићева оморика, која се 

може наћи у националном парку Копаоник 

и која је под заштитом државе. 

 

 
                  Слика 9. Панчићева оморика 

Извор : https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV
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Ливаде и пашњаци такође заузимају значајан део површине, користе се углавном за 

исхрану домаће стоке. На њима се могу наћи разне врсте лековитих трава и биља, као што 

су мајчина душица, кантарион, хајдучка трава, камилица, нана. 

Карактеристичност овога краја јесу воћњаци на којима се углавном гаји обојено 

воће (малина, купина) по чему је овај крај веома познат, али и друго воће шљива, јабука, 

ораси.  

 
              

 

5.2  Животињски свет 

 

Животињски свет је веома разноврстан на територији општине Брус. Постоје и 

ситне и крупне дивљачи. Од ситних дивљачи можемо наћи зеца, лисицу, фазана, пољску 

јаребицу. Крупније дивљачи се јављају на већим надморским висинама, а то су вук, дивља 

свиња, медвед. У Брусу постоји Ловачко удружење ''Копаоник'' које уједно организује и 

ловачку службу. 

Такође постоји и Риболовачко 

удружење ''Пастрмка'' Брус. У речним 

токовима се јављају пастрмка (поточара и 

калифорнијска), клен, кркуша, док у језеру 

Ћелије можемо наћи смуђа, шарана, 

караша, деверику, белицу, штуку, 

тостолобика. Спортски риболов је веома 

развијен на овом језеру. 

 

 

                                                                                                         Слика 10. Риба пастрмка 

                                                       Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS75 
 
 

                                                                    

 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS75
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6. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

 

        У оквиру подручја Националног парка на територији општине Брус су утврђени 

следећи локалитети у оквиру различитих режима заштите.   

( http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС) 

 

 

I. Локалитети у I степену заштите (природни резервати, споменици природе и 

непокретна културна добра), укупно 467,27 ha: 

- природни резерват „Беле стене”, укупне површине од 76,21 хa; 

- природни резерват „Метође” - укупне површине од 106,85 хa; 

- природни резерват „Јелак” –укупне површине од 57,14 хa; 

- природни резерват „Дубока” -,укупне површине од 128,94 хa; 

- природни резерват „Јеловарник  -укупне површине од 61,87 хa; 

- природни резерват „Суво Рудиште” - део до жичаре Дубока –Панчићев врх и  део до 

жичаре Дубока - Панчићев врх, , површине од 31,63 хa; 

- 12 споменика природе - укупне површине 3,25 хa; 

- 11 непокретних културних добара - укупне површине 1,38 хa. 

II. Површине у II степену заштите (зоне предеоних целина, станишта природних 

реткости, остале природне вредности и непокретна културна добра) 

У оквиру општине Брус у II степену заштите су зоне предеоних целина: Јарам - Брзећка 

река 

-површине 483,154 хa и Дубоке површине 170,72 хa као и локалитет Панчићев врх 

површине 53,33 хa, а са стаништима природних реткости (0,8 хa) и осталим природним 

вредностима свега 723,99 ha природних добара, односно са непокретним културним 

добрима свега 724,99 хa. Ове површине су највећим делом у оквиру ГЈ „Брзећка река”,а 

дефинисане су следећим границама: 

- зона Јарам - Граница зоне поклапа се делом са границама површина у I степену („Беле 

стене”, „Метође” и „Јелак”); 

- зона Дубоке обухвата одељења, ГЈ „Брзећка река”. Граница зоне поклапа се делом са 

границом површине у I степену  

- локалитет Панчићев врх ,граница локалитета поклапа се делом са границама површина у 

I степену („Суво рудиште” и„Јеловарник”). 

 

III. Зона III степена заштите 

У зони III степена заштите налазе се све остале површине Националног парка ван 

утврђених основних површина у I и II степену заштите и на територији општине Брус 

заузима 3.013,02 хa. 

 

        Метође -Из кањона, па преко брда и превоја, стрмим козјим стазицама стиже се под 

саму литицу, вертикално усправљену и скривену у густишу. У њеном доњем делу је 

невелика пећина, а у пећини светилишта. Мала црква смештена у стени настала је свакако 

у турско време. Ту су људи ових крајева, кријући се од Турака, долазили у збегове, па и 

http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС
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црквицу уредили у самој литици. Посветили су је светом Методију, великомученику, 

епископу града Патре Ликијске. 

        У својој књизи "Житија светих" архимандрит др Јустин Поповић износи животопис 

овог свеца кога су незнабошци погубили 322. године због проповеди Христове вере. 

Истиче га као веома мудрог и ученог човека и списатеља. 

 

      Сваког 3. јула, на дан Св. свештеномученика Методија, вец вековима, сакупљао се 

овде силан свет, долазио у пећину, молио се Богу и из малог слапа воде која извире у 

самој црквици тражио лека разним бољкама и слабостима. Тај датум је 1504. године за 

рударе био свети дан. Турци су их натерали да уђу у окна и копају руду. Наступило је 

велико невреме. Гром је запалио рудник. Много је рудара нашло смрт у пожару и 

урушеним окнима. Остало је сећање и саборовање до данашњих дана, а прилазе и улаз у 

пећину уредио је Национални парк. 

Иначе, на Копаонику је 180 напуштених и затрпаних рударских јама. 

 

         Црквица и овај крај називају се Метође, пећина се налази на висини од 1.450 метара, 

а по неким предањима то култно место је настало још у трећем веку. На зиду је фреска св. 

Методија, а на комаду камена слика Богородице са малим Христом. Аутор је Мирјана 

Јаблановић из Матаруга. 

Кад се са обронака Метођа пође уз Гвоздачку реку, горе при врху, налази се гејзир. Висок 

је неколико метара, млаз воде под притиском диже се у висину, около је густа листопадна 

шума и призор је заиста очаравајући. Гејзир се, кажу, појавио пре неколико деценија и 

усталио се. Количина воде која шикља из земље и његова висина се не мењају. 

 

 
                      Слика 11. Светилиште Метође                               Слика 12. Улаз у светилиште 

Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enR 
 

        Јелак је резерват који се налази на десној страни клисурасте долине Брзећке реке, на 

локалитету Панићки јелак. Обухвата површину од 59,17 ха. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enR
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          Основну вредност овом резервату даје присуство тисе ретке и реликтне биљне врсте, 

планинског јавора– ендемита и природне реткости као и мешовите шумске заједнице тисе 

и јеле .  

          Фауна птица заступљена је са следећим врстама: крстокљун, дрозда огрличара , 

краткокљуног пужића обични попић , итд. 

 

         Подручје под најстрожијом заштитом обухватало би простор од речног корита на 

1000 мнв до 1490 мнв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13. Природни резерворат Јелак 

                           Извор http://www.lovekopaonik.com/sr/sta-videti/prirodni-rezervati/jelak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lovekopaonik.com/sr/sta-videti/prirodni-rezervati/jelak/
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III ДРУШТВЕНО - ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
 

1. Најстарији трагови насељености 

Подручје општине Брус, које захвата део Копаоника и његове огранке, долину 

Расине и део винородне жупе, по својим природним и географским одликама 

обезбеђивало је повољне услове за стварање насеобина у најранијим периодима. Општа 

карактеристика ових најранијих периода за које постоје индиције о несумњивом богатству 

археолошких локалитета јесте њихова неистраженост.( Јеличић, А. 1999,2000) 

 На овом подручју су боравили Илири а о римској владавини нам говоре 

археолошке ископине у виду утврђења,цркава и градова.Од српских 

средњовековних држава остали су утврђени градови, као што су нпр.:  

1) Козник и 2)манастири Лепенац и Милентија.  

 Доба римске управе, испуњено сталним ратовањем номадских племена и 

освајањима балканских провинција, условило је појаву војничких логора и 

посада у утврђеним градовима ( кастелима). Управо је и Козник на Расини 

свакако саграђен у то доба.Око рудника које су Римљани врло интензивно 

експлоатисали, стварала су се рударска насеља и трагови. Најдрагоценији  

рудници били су на Копаонику.( https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-

tradicija/)  

  

2. Историјски развој Бруса 

 
Својим проучавањем Јеличић, А. (1999, 2000) каже да за упознавање ране историје 

подручја на коме ће се много касније развити српска средњевековна држава главни извор 

јесу археолошки налази. Они већим делом леже под земљом, а и они који су познати 

махом су недовољно речити. Када је човек ступио на ову територију, клима је била 

хладна, граница великог леда спуштала се и до 1.500 мнадморске висине, тле су покривале 

степе и ретке шуме борова, смреке и брезе, а долине великих река ветрови су засипали 

ситним песком и стварали лес по равницама. Први становници Србије, суочени са таквом 

природном средином, избегавали су пусте, отворене пределе и за своја станишта бирали 

пећине на обронцима наших брда који затварају мање речне долине.  

 

 

 

 

https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-tradicija/
https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-tradicija/
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2.1 Стари век 

             Историјски трагови подручја на коме се простире општина Брус указују на 

илирско и предилирско наслеђе, римске насеобине и касније словенско насељавање. 

Средњобалкански простор, у време које претходи римском освајању, није био земља 

једног народа нити је улазио у оквир једне политичке заједнице. Укључивање територије 

данашње Србије у римску државу текло је постепено. О појави и раном ширењу 

хришћанства у данашњој Србији има мало поузданих података. Римска насеља развила су 

се на раскрсницама великих путева, поред рудника или у близини старих утврђења и 

римских војних логора. За римску државу велики економски значај имали су рудници на 

територији данашње Србије, и њихова експлоатација почиње вероватно у последњим 

деценијама I века нове ере. Копаоник својим именом скреће пажњу на рударску 

традицију, јер име планине потиче од копања руда. И други топоними на географској 

карти ове простране планине сведоче о рударској активности која траје још од античког 

доба (Суво Рудиште, Гвоздац, Ковачи, Самоковка, Рудница).У селу Ђерекарима се налазе 

зидине, старог града чији идентитет није утврђен. Претпоставља се да је то био велики 

град првих рудара Римљана, који су копали руду на Копаонику. Народ је ово место назвао 

''Градац''.( Јеличић, А. 1999,2000) 

Копаоничко Метође – наше светилиште познато је још из римског периода. Посвећено је 

Светом Методију Олимпијском, које је по неким изворима настало у III веку. Прилаз и 

улаз пећини су уређени. Налази се на надморској висини од 1.450 m. Поред светилишта, 

налази се и ''чудотворни извор'', гејзир Гвоздац као и напуштено рударско окно. Од 1540. 

године, сваког 3. јула овде се сакупљао свет јер су, по предању, на тај дан Турци натерали 

рударе да уђу  у окна и копају руду. Наступило је велико невреме и гром је запалио 

рудник, те су многи рудари изгубили животе у пожару и урушеним окнима. 

 

Слика 14. Светилиште Метође                                                                Слика 15. Гејзер Гроздац 

                             Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS75 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS75
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2.2.Средњи век 
 

Средином IX века настаје српска држава, касније названа Рашка, која је обухватала 

простор између реке Ибра, Западне Мораве, Топлице, Расине и горњег тока Босне. 

Историјски трагови подручја Копаоника, на коме лежи цело подручје општине Брус, 

указује на предилирско насеље, римске насеобине и касније словенско насељавање.   

Средњовековни извори и Повеље Стефана Немање, касније његових наследника, 

бележе ове крајеве. Стефан Немања својом Повељом из 1196. године о жупи Расини, 

многа наша места и пољане – винограде дарује манастиру Студеници. У средњем веку, за 

време владавине династије Немањића рударство достиже кулминацију. Богата рударска 

прошлост Копаоника везана је за рашког краља Уроша 1. Копаоник је био познат рударски 

крај тадашње Србије, о чему сведоче многи поткопи, гомиле шљаке, рударски алат, имена 

бројних места, како на Копаонику тако и преко Ђерекара, Витоша, Ливађа, Брзећа, 

Грашеваца до Златара. Поред тога Грашевачка река и Расина биле су златоносне реке и у 

њима се испирало злато. У време Краља Уроша из Угарске долазе немачки рудари Саси, 

познати као вешти рудари. Они обнављају рударску производњу која је била запуштена 

још из времена варварских освајања Балканског полуострва. Отварањем рудника почиње 

производња племенитих метала – сребра и злата, затим олова и бакра. Рударство је 

подстакло и развој трговине. Почео је да се кује новац, који је олакшавао и размену 

добара. Рударска производња подстакла је поред развоја трговине и развој градских 

насеља. ( Јеличић, А. 1999,2000) 

Кнез Лазар је врло често долазио у лов у ове крајеве и отуда имена неких места : 

Кнежево, Јелење, Кошутица и др. Кнез је у пољани, данас званој Прибојевац, засадио и 

први чокот винове лозе.  

Копаоничка рудна област доживљава процват у XIV и XV веку, за време 

Деспотовине, када се развија трговина са Дубровачком Републиком, Византијом и 

Западном Европом. Преко Копаоника су водили римски путеви, а њиховим трагом су 

током средњег века пролазили дубровачки каравани према Софији и Цариграду.  

Градиште – Гобеља су остаци средњевековног град утврђења, налази се на улазу у 

Брус, са леве стране Расине. Град се простирао на два брега који су међусобно повезани 

једном природном гредом преко које је ишао зид. Зидан је од истесаног камена и камена 

трпанца. Данас је сачуван само у темељима овај град утврђење.  

Црква Свете Петке – Дуб, с краја V и почетка VI века, налази се на Дубу у селу 

Мала Врбница, на надморској висини од 555 м. Налази се на једном прелепом узвишењу 

одакле пуца поглед, с једне стране на Копаоник, а са друге ка Жупи, Морави и престоном 

граду Крушевцу. Прича каже да је неки Сибин Милетић, пре стотинак година, сањао да је 

на овом простору постојала црква. Старац је молио мештане да му помогну у откопавању, 
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али узалуд. Посла се прихватио само његов унук. После дужег времена и много рада 

откривају темеље цркве и крст. Од тада народ долази на ову црквину, коју Завод за 

заштиту споменика културе бележи 1968. године. 

 

Црква Свете Петке – Мала 

Грабовница, из XII века, на 

периферији Бруса. Једно је од 

највећих наших светилишта, место 

бруског ходочашћа. На Велики 

Петак, сваке године, дође овде 

неколико хиљада људи. У старој 

црквини приликом рашчишћавања 

рушевина нађен је одломак 

надгробног споменика од белог 

мермера и мермерни котур с виновом 

лозом у ниском рељефу по ободу 

котура. 

Слика 16.  Црква Св. Петке у Малој Грабовници  

Извор: https://www.google.com/search?q=Crkva+sv+petke+Brus 

 

 У атару села Милентија налазе се остаци средњевековног манастира, који је сада 

само у рушевинама, где су остали само трагови темеља манастира. По легенди, кажу да је 

овај манастир имао кулу која је била висока више од 50 м, да би се са ње чуло у ближњим 

селима. Грађен је у моравском стилу, попут Лазарице, што показују конзервисани зидови, 

вешто смењивање камена и опеке, одвојених упадљивим фигурама. Нарочито су лепо 

урађени клесани блокови око врата, која се налазе на западној и јужној страни.  

Црква је посвећена св. Стефану, а монументалност грађевине наводи на 

претпоставку да је оснивач сам деспот Стефан или можда Радич Поступовић, господар 

Козника, у чијој се близини манастир налази. Датира из краја XIV века. У овом манастиру 

боравила је Царица Милица, преносећи мошти Цара лазара са Косова.                                                                                                                   

https://www.google.com/search?q=Crkva+sv+petke+Brus
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У оближњем селу Лепенац, 

налази се манастир светог 

Стефана, који датира из XIV 

века и задужбина је деспота 

Стефана Лазаревића. Удаљен је 

четири км низводно од варошице 

Брус. Предање каже да је у време 

док је Цар Лазар зидао цркву 

Лазарицу у Крушевцу, његов син 

Стефан возећи камен из ових 

наших крајева за Лазарицу, 

сваког дана остављао по једна 

кола камена у Лепенцу и тако 

зидао себи задужбину. По 

начину изградње припада 

моравској школи. Спада међу 

највеће манастире свог времена 

(18 × 18 м). Према материјалу 

који је кориштен током зидања, 

закључено је да је зидан у два 

периода.  

                                                                         Слика  17. Манастир Св. Стефана у Лепенцу 

                                              Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751& 
 

 

Започет је веома смишљено, као једна од најлепших грађевина Моравске школе, али је 

изградња прекинута на висини од око три m вероватно због смрти ктитора и несрећних 

прилика које су наишле. Касније је завршен, али са скромнијим уметничким и 

материјалним могућностима. Остаци нејасних површина фресака указују да је 

унутрашњост била и живописана. (www.turistickaorganizacijabrus.rs) 

 

На територији општине Брус постоји још један манастир који датира из средњег века. То 

је манастир Стрмац, који се налази у селу Батоте, удаљен 15 km од Бруса у селу Батоте, 

највећем селу Србије. Добио је назив по томе што се налази између две стрмине, па је од 

стрмина место, па је  и манастир добио име Стрмац. Предање каже да је манастир настао 

за ноћи. 

 

         

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS751RS751&
http://www.turistickaorganizacijabrus.rs/
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Један младић, који је боловао од куге, чувао 

је на овом простору козе. Ноћ га овде затиче 

и морао је да преноћи. Кад се ујутру 

пробудио био је здрав. Чувши за то долази 

народ, почиње откопавање, налазе се крстови 

и почиње градња манастира. За време Турака 

бива порушен.  У непосредној близини 

манастира постоји извор лековите воде.  

 

      
          Слика 18. Манастир Стрмац, село Батоте 

         Извор: https://putevimapravoslavlja.info/manastir-strmac-opstina-brus/ 
 

 

На територији општине Брус налазе се 

и остаци средњевековног града Козник. 

Средњевековни град Козник уздиже се на 

купастом врху Козничког брда, изнад реке 

Расине, на граници између општина Брус и 

Александровац. Према до сада познатим 

подацима град је припадао великом челнику 

Радичу Поступовићу (доба деспота Стефана), 

познатом у народној песми као Облачић Раде 

или Рајко од Расине.  

                                                                 
                                                                                                              Слика 19. Утврђење Козник 

                                                  Извор: https://www.google.com/search?q=srednjovekovni+grad+Koznik 

 

 

Бројне легенде везују овај град за Јерину, жену Ђурађа Бранковића, по чијем је наређењу, 

наводно и грађен (у народу позната као ''бесна Јерина''). Како је успон на врх брда био 

врло тежак, материјал за изградњу износили су људи, жене, деца, старци, па чак и козе. 

Отуда и име граду Козник,  а село у његовој близини Козница. Од претешког рада, напора 

и умора, људи су падали, котрљали се низ стрме литице и заустављали се у равници поред 

Расине. Ту су се грчили од болова и по том грчу народ селу даје име Грчак. Остаци града 

показују основу неправилног облика. Делимично су сачуване три веће куле, повезане 

одбрамбеним зидовима са мањим кулама које су у рушевинама. С обзиром на свој 

https://putevimapravoslavlja.info/manastir-strmac-opstina-brus/
https://www.google.com/search?q=srednjovekovni+grad+Koznik
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доминантни положај у овом крају, Козник је одлично служио одбрамбеним циљевима у 

време деспотовине. Овде се јело златним виљушкама и кашикама док се на западу јело 

прстима. Овде су одржавани витешки турнири, подно Козника у Будиловини и 

Милентији. На њих је долазила европска елита тог времена.( www.infokop.rs ) 

 

2.3  Брус од ослобођења од Турака до данас 

 

I. У време Првог српског устанка вођено је неколико битака са Турцима и то 

1807. године у селу Лепенац (Кознички срез), априла 1808. године, у 

селима Шошиће, Батоте, Врдничко брдо, о Петровдану 1811. године и о 

Светом Сави у Кривој Реци.  

       

Како турска дипломатија стално одлаже присаједињење Србији шест нахија које су биле 

под њеном влашћу, Милош тајно припрема народ крушевачког краја на устанак. Пошто 

није успео ништа, обраћа се Београдском везиру, а истовремено његови људи буне народ 

и 1832. године почиње устанак. Кнез проглашава присаједињење Србији спорних области 

маја 1833. године. Приликом држања говора у Крушевцу, Кнез Милош даје наредбу да се 

''На Брусу'' сагради црква и формира насеље као неко војно упориште за одбрану Жупе и 

Копаоника од Турака. Име је добио по облику простирања, који подсећа на брус - белегију 

за оштрење косе. Тадашњи Брус био је место за брушење – преваспитавање 

недисциплинованих рудара, дворјана, политичких криваца, кажњених државних 

чиновника. Како је био погранично, трговачко и занатлијско место, у њему је била 

царинарница, тзв Ћумуркана, која је на жалост срушена. Уз помоћ и за време владавине 

кнеза Милоша Обреновића, 1836. године подиже се црква ''На Брусу'' посвећена Св. 

Преображењу Господњем. Годину дана након изградње цркве, 1837. године, идући крај 

пута за Брзеће и Копаоник, подижу се куће и дућани првог, најстаријег бруског насеља. 

Прва школа основана је је црквеној згради 1848. године у време владавине Александра 

Карађорђевића. Учитељ је био неки терзија – кројач народног одела. ( Јеличић, А. 

1999,2000) 

II. За време владавине Краља Милана Обреновића бележимо да су се у Брусу 

десиле многе значајне ствари. Године 1870. ту се налази ''канцеларија'' 

Козничког среза. Исте године подиже се једна од најлепших школа 

тадашње Србије. Година дана касније, 8. јуна  Брус се проглашава 

варошицом, а те исте 1871. године краљ даје наредбу да се оснује 

читаоница. Брус од 1899. године бива постављен за седиште 

новоуспостављеног Копаоничког среза и то остаје све до 1953. године.  

 

http://www.infokop.rs/
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Епископ Милосав Козић из села Рибаре, био је на двору Краља Милана задужен за 

црквена питања. Успео је да углед Бруса, који је већ уживао код династије Карађорђевић, 

подигне и код Краља Милана, а касније и код његових наследника. Ово су неки од разлога 

који су вероватно били од утицаја да Краљ Милан буде благонаклоњен Брусу. 

Године 1901. захваљујући пријатељским, кумовским и другим везама Божа Јеличић 

добија од Александра Обреновића Копаоник на управљање, где гради једну од 

најмодернијих стругара тог времена, која је резаном грађом снабдевала читаву средњу и 

јужну Србију. Јеличићи се сматрају једном од најстаријих породица у општини. Ова 

породица је дала сенатора, земљопоседника, индустријалца, посланика Цветка за чије је 

време изграђено доста објеката у Брусу који су му дали данашњи изглед. Прича о Брусу до 

Другог светског рата је у ствари прича о породици Јеличић. Пре доласка на престо 1903. 

краљ Петар I Карађорђевић се скривао по Србији. У породицу Јеличић дошао је бежећи 

испред жандара жупским путем према Брусу сакривен у колима рабаџије натовареним 

кожом. У неколико наврата у овом лепом градићу боравили су Петар I и Александар 

Карађорђевић, Бели Марковић, Коста Пећанац, Никола Пашић, Милан Стојадиновић, 

владика Николај Велимировић..(Родић, Д. 1982) 

Захваљујући Краљу Петру I, маја месеца 1908. године Брус отвара прву болницу. 

Првог лекара имао је још 1897. године, а прву апотеку првих година прошлог века.  

Бугарски Цар Фединанд Кобуршки долази инкогнито 12. октобра 1909. године у 

пратњи нашег великог научника Јована Цвијића на Копаоник, да као геолог врши 

истраживања. Тачније, долази у Брус ради склапања Балканског споразума за борбу 

против Турака. Са њим су се састали регент Александар Карађорђевић и црногорски 

сердар Јанко Вукотић. Састанак је одржан у згради породице Јеличић, данашњем Дому 

културе. Као место састанка, Брус је изабран из више разлога, најпре због поверења 

регента Александра у породицу Јеличић, затим што је Брус најскровитије место и нуди 

сваку сигурност и безбедност, као и то што је средокраћа, јер од Бруса до Београда као и 

од Бруса до Софије има 250 км. 

       Током Првог светског рата приликом повлачења српске војске ка Косову, касније и 

преко Албаније, Краљ Петар I оставио је код породице Јеличић на чување српску архиву. 

На простору бруске општине вођене су борбе у Копаоничко – Топличком устанку из 1817. 

године. Локације борби су свуда у нашој општини: Разбојна, Лепенац, Батоте, Блажево, на 

Мрамору, Тресци. Већина села је паљена током устанка. (Родић, Д. 1982) 

Живот у Брусу између два рата је веома буран. Далеко од главних саобраћајница, 

које долином Мораве иду ка југу, Брус је био место интернације политичких криваца – 

Светозара Прибићевића и Цинцара Марковића, човека који ће касније, по одласку из 

општине потписати капитулацију Југославије. Врло значајни избори догодили су се 1938. 

године. У то време Брус је проглашен ваздушном бањом и имао је туристичку стазу која је 
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водила од насеља Рома, преко Арсинца, кобиљачким путем поред Расине, преко моста и 

поред воденице Јеличића, преко Жиљака и Старог храста, данашње бање и Дома здравља 

и поново до насеља Рома.  

Народ овог краја био је веома активан у борби против фашизма. Манастир Стрмац 

у општинском селу Батоте је устаничко место. Наиме, мајор Драгутин Кесеровић окупља 

народ, око 6.000 људи, код манастира Стрмац 21. септембра 1941. године на Малу 

Госпојину, доноси одлуку и креће на Крушевац и делимично га ослобађа. Највише 

страдања у општини током Другог светског рата, претрпела је Крива Река, коју су Немци 

12. октобра 1942. године блокирали и запалили. Део становништва су поубијали, а остатак 

затворили у сеоску цркву и са њом запалили. Становништво које је преживело, налазило 

се у пољанама у берби грожђа и кукуруза, касније су обновили село.  

III. Једна од већих битака Другог светског рата одиграла се од 6. до 8. августа 

1944. године на Мрамору.  

После завршетка битке Брус се ослобађа 10. августа 1944. године.  

Брус је било прво ослобођено срезско место.  

 

         Године 1948., 1955. и 1960. су интересантне за општину Брус, када су нека села 

општине припојена Косову и Метохији. То су тачније село Бело Брдо, Миоковићи, 

Земаница, Планиница, Црнатово и Остраћи улазе у састав општине Бело Брдо и из Среза 

копаоничког прелазе у Срез студенички.  

Брус је после Другог светског рата  је израстао у лепо уређено градско насеље 

живописне околине. Индустријски развој општине Брус почиње шездесетих година 

двадесетог века, када се на овом подручју изграђују индустријска предузећа у области 

текстилне и металске индустрије. Разорни земљотреси који су задесили ово подручје 1980. 

и 1983. године били су без људских жртава али са доста материјалне штете. После 

земљотреса изграђени су нови стамбени објекти и обновљена је пословна инфраструктура. 

Распад бивше Југославије, рат на овим просторима од 1991. – 1994. године, као и 

бомбaрдовање 1999. године, донео је неколико људских жртава у нашој заједници. 

Санкције доводе до стечаја неких предузећа, остајања радника без посла и сиромаштва 

народа.(Минић, Г. и Јеличић, А. 1998). 
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3. Демографске компоненте развоја 

 

           Демографска слика становништва општине Брус веома је важан показатељ за 

сагледавање савремених социо – економских прилика и планирање демографског и 

привредног развоја.  

 

                                       3.1 Порекло становништва 
 

Подручје општине Брус, које захвата део Копаоника и његове огранке, долину 

Расине и део винородне жупе, по својим природним и географским одликама 

обезбеђивало је повољне услове за стварање насеобина у најранијим периодима. Општа 

карактеристика ових најранијих периода за које постоје индиције о несумњивом богатству 

археолошких локалитета јесте њихова неистраженост.  

Средином IX века настаје српска држава, касније названа Рашка, која је обухватала 

простор између реке Ибра, Западне Мораве, Топлице, Расине и Горњег тока Босне. У ово 

време долази до појаве првих мисионара из Византије који су проповедали хришћанство 

међу Словенима . 

Ови крајеви се бележе средњевековним изворима и Повељама Стефана Немање и 

касније његових наследника. У време Немањића, поново се активира рударство овог краја. 

Област Копаоника  доста је пространа и природно разнолика. Наши крајеви налазе се на 

источним падинама масива. Насељавање становништва и подизање насеља овог краја 

текло је од истока ка западу. Према професору Васовићу
2
  нека села леже на развођима 

или близу њих (Крива Река, Осредци), док су друга смештена у изворишним деловима као 

Брзеће, Равниште, Велика Грабовница и друга.  

 

 

 

 
 

                                                           
2
 Књига : Копаоник, стр. 77 - 85 
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3.2 Природно кретање становништва 
 

Природно или биолошко кретање становништва представља разлику између 

наталитета (живорођених) и морталитета (умрлих) у току године или у току више година 

(изражава се у промилима, ‰) и представља једно од најважнијих питања демографије. 

Природно кретање и биолошка репродукција (обнављање) становништва имају велики 

значај за друштвени, економску и просторно – демографски развој, за виталне, 

егзистенцијалне интересе сваке земље и сваког народа. 

 

3.2.1. Укупно кретање становништва 
 

Укупан развој популације на територији општине Брус веома је важан показатељ за 

сагледавање савремених друштвено – урбанистичких прилика и планирање демографског 

и урбанистичког развоја. Стога се приказују кретања укупног становништва општине у 

периоду  свих послератних пописа. 

 

 

Табела бр.3. Кретање броја становника општине Брус од 1948. до 2011. године
3
 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број 

становника 

 

23.491 

 

25.585 

 

25.606 

 

24.581 

 

22.679 

 

21.331 

 

18.764 

 

16.317 

                                         
Извор : Републички завод за статистику 

 

 Изнети табеларни подаци свих послератних пописа бројног кретања становништва 

у општини показују извесна колебања. У погледу развоја популације општине Брус могу 

се издвојити два периода, и то:  период пораста становништва до 1971. године и период 

депопулације у последњим  пописима, па све до данас. Издвајају се и две групе насеља, од 

којих је једна са дефицитом и друга са повећаним бројем становника.  

Првој групи насеља општине која су захваћена депопулацијом припадају села на 

вишој надморској висини као и села удаљена од важнијих путних праваца – Доњи 

Липовац, Жарево, Ђерекари, Шошићи,Кнежево, Ливађе, Равниште, Стануловићи и др. 

                                                           
3
 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 20, РЗС, Београд, 2014 
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Графикон 1. Кретање броја становника општине Брус од 1948. – 2011. године  

 

Статистички подаци  бројног кретања становништва општине показују да се у периоду од 

1948 – 1971. године  број становника увећао за 2.115 где је највеће повећање забележено 

1953. године. У периоду последња три пописа становништва, јавља се драстично опадање 

броја становника бруске општине и то за 5.014, где је највећи пад у периоду последњег 

пописа 2011. године.  

3.2.2. Густина насељености 
 

За сагледавање савремених друштвено – географских прилика и односа на 

територији општине од значајних показатеља је такође и просторни распоред 

становништва. Густина насељености становништва указује на територијални распоред 

становништва. Површина општине Брус са 58 насељених места (  35 месних заједница, од 

чега једна градска и 57 сеоских) износи 605 km², са густином насељености од 26,9 

становника на km², по попису 2011. године. 

Сеоско становништво прати депопулација због престанка биолошког обнављања, 

али и миграције према урбаним и другим подручијима атрактивним за живот и рад. 
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Табела бр.4. Просечна густина насељености општине Брус од 1948. до 2011. године 

(ст./km²) 

 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Густина 

насеље. 

 

38,8 

 

42,3 

 

42,3 

 

40,6 

 

37,5 

 

35,2 

 

31,1 

 

26,9 

   Извор : Републички завод за статистику 

По последњем попису становништва 2011. године размештај становништва на 

територији општине нешто је другачији у односу на попис из 2002. и 1991.  године. На 

нивоу општине густина насељености се као и број становника повећавао до 1971. године 

када креће полако опадање густине насељености. 

 

 

 

 

Графикон 2. 

Кретање 

просечне густине 

насељености од 

1948. – 2011. 

године (ст./km²) 

 

 

 

 

 

3.2.3 Наталитет 

 

Наталитет представља број рођених у току једне године на 1.000 становника и 

изражава се у промилима (‰). Витална статистика становништва општине Брус указује 

нам да је од пописа из 1971. године присутна депопулација.  
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Табела бр.5. Кретање стопа наталитета у општини Брус од 2004. до 2013. године
4
 

 

Година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Рођени 128 137 129 133 110 107 121 116 118 123 

 

‰ 

 

7,0 

 

7,6 

 

7,3 

 

7,6 

 

6,4 

 

6,4 

 

7,3 

 

7,1 

 

7,3 

 

7,7 

                                        Извор :Републички завод за статистику 

 

Наталитет становништва бруске општине кретао се између 7‰ (2004. год.) и 7,7 ‰ 

(2013. год.).  То показује да је изражено колебање са тенденцијом даљег опадања 

наталитета. Готово у свим сеоским насељима наталитет је опао услед исељавања млађег 

живља, тако да данас већину становништва чине тзв. старачка и самачка домаћинства, па 

је зато наталитет и низак. Наиме, и на селу и у варошици опао је наталитет и код богатих и 

сиромашних. 

 

3.2.4. Морталитет 
 

Морталитет представља број умрлих у току једне године на 1.000 становника и изражава 

се у промилима (‰).Стопе морталитета су у константном расту. 

 

Табела бр.6. Кретање стопа морталитета у општини Брус од 2004. до 2013. године
5
 

Година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Умрли 261 278 272 289 257 272 261 275 267 256 

‰ 14,3 15,5 15,4 16,6 15,0 16,2 15,7 16,8 16,5 16,1 

                             Извор : Републички завод за статистику 

 

                                                           
4
 Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010. година, РЗС, Београд, 2012 и Витални 

догађаји 2011, 2012 и 2013. године 
5
 Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010. година, РЗС, Београд, 2012 и Витални 

догађаји 2011, 2012 и 2013. године 
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Морталитет становништва општине у посматраном периоду кретао се између 

14,3‰ и 16,1 ‰. Може се рећи да се морталитет у посматраном периоду постепено 

повећавао до 2008. године, где је мало опао.  

 Међутим, и поред подизања здравствене заштите и животног стандарда 

становништва на виши ниво као и смањење смртности одојчади, промене у стопи 

смртности показују благо повећање, што се може приписати већ увелико испољеном 

процесу старења становништва, поготово у већини сеоских насеља. 

 

3.2.5. Природни прираштај 
 

Природни прираштај представља разлику између наталитета и морталитета. На тај 

начин долазимо до апсолутног природног прираштаја, путем којег сазнајемо за који се 

број становника нека популација у току године повећала, уколико он није негативан, и 

такође се изражава у промилима (‰). У наредној табели приказана је стопа природног 

прираштаја у периоду од 2004. године до 2013. године. 

 

Табела бр.7. Кретање стопа природног прираштаја у општини Брус од 2004. до 2013. 

године
6
 

 

Година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Пр.при. -133 -141 -143 -156 -147 -165 -140 -159 -149 -133 

‰ -7,3 -7,9 -8,1 -9,0 -8,6 -9,8 -8,4 -9,7 -9,2 -8,4 

                                       Извор : Републички завод за статистику 

 

 Већ деценијама рађање није довољно да би се обновило барем просто обвнављање 

генерација. Константно опадање наталитета довело је до депопулације, тј. више умире 

него што се рађа. Процес преласка са села у градове и вештачко стварање индустријских 

радника одвијало се на брзину, па је село за кратко време, такорећи, расељено. Тиме је 

озбиљно нарушена репродуктивна моћ села и тако уништен главни демографски извор, јер 

је село имало истакнуту улогу у обнављању становништва града. То значи да осипање 

                                                           
6
 Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-2010. година, РЗС, Београд, 2012 и Витални 

догађаји 2011, 2012 и 2013. године 
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становништва општине, услед ниског и све мањег рађања, угрожава његов основни 

интерес – опстанак. Овај процес демографске транзиције, који је присутан и на територији 

бруске општине, представља коренит преображај компоненти репродукције 

становништва. На основу тога, у целини посматрано становништво општине Брус се 

налази у демографском процесу старења и опадања. 

 

 

Графикон 3. Кретање стопа наталитета, морталитета и природног прираштаја општине 

Брус од 1948. – 2011. Године 

 

3.2.6. Миграције (механичко кретање становништва) 

 

У периоду од почетка XX века па до данас, мање се насељавају сеоска насеља,  а 

много више градско подручје Брус, који је нагло почео да се развија као индустријски 

центар региона. Приметне су миграције становништва у веће градове у Србији, као што су 

Београд, Крушевац. Према званичним подацима, у последњих четрдесет година евидентан 

је пад броја становника. Према попису становништва из 2011. године, најинтезивнији 

период емиграције из општине Брус је био период после пописа 1981. године. 

 

 Дневни мигранти су лица која раде или се школују ван места свог сталног 

становања, али се свакодневно или више пута током једне седмице у њега враћају. Сматра 

се да се лице свакодневно враћа у место сталног становања и у случају када због природе 

посла одсуствује од куће дуже од 24 сата.  

 

. Кретање стопа наталитета, морталитета и природног 

прираштаја општине Брус од 2004. до 2013. године
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Табела бр.8. Аутохтоно и мигрантско становништво општине Брус по попису из 

2011. године
7
 

 

 

ОПШТИНА 

АУТОХТОНО МИГРАНТСКО УКУПНО 

Број % број % 

Брус 9.971 61,10 6.346 39,90 16.317 

          Извор:  Републички завод за статистику 

 

На табели видимо да је аутохтоног становништва (становништво које се никада 

није селило) више, и то 61,10 %, док је мигрантско становништо у  мањини са 39,90 %.  

 

 

 

 

Графикон 4. Аутохтоно и мигрантско становништво општине Брус по попису из 2011. 

године 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 9, РЗС, Београд, 2013 
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Табела бр.9. Становништво општине Брус према времену досељавања по попису из 

2011. године
8
 

 

ГОДИНА 

Општина Брус 

Број % 

1980. и раније  2.667 42,02 

1981-1985   537    8,46 

1986-1990   590                     9,29 

1991-1995   426                     6,74 

1996-2000   384                     6,05 

2001-2005   387                     6,09 

2005. и касније   556                     8,76 

непознато   799                   12,59 

УКУПНО  6.346                  100 

                   Извор:Републички завод за статистику 

Табела нам показује да се становништво досељавало у општину Брус највише у 

послератном периоду све до 1980. године, након чега се број досељеног становништва 

постепено смањује.  

 

3.2.7. Структуре становништва 
 

Становништво није хомогени основни скуп, нити статистички нити садржајно. 

Сама реч структура или састав становништва указује на различита обележја јединке који 

чине укупно становништво. То упућује да се појединци који чине укупно становништво 

неке земље или ужег подручја  међусобно разликују по различитим обележјима: по полу, 

старосној доби, делатности  и занимању, по школској спреми и другим одликама. Према 

томе, појам структуре становништва или састав према неком обележју означава расподелу 

броја појединаца према вредностима или модалитетима броја обележја.  

 За анализу структуре становништва обично се као најзначајније истичу следеће 

структуре:  

                                                           
8
 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 9, РЗС, Београд, 2013 
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 Биолошка (становништво по полу и старости); 

 Економска (привредне делатности); 

 Образовна (школска спрема); 

 Етничка (национална посебност), итд. 

 

 

3.2.8. Старосна структура 
 

Старосна структура (структура по старосној доби)  је једна од основних структура 

становништва неког простора, јер је она показатељ виталности и динамике. Старосна 

структура становништва показује односе који владају између генерација као и између 

већих и мањих старосних група. 

Старосна структура неке популације најбоље осликава демографски развитак у 

дужем периоду. Промене у наталитету најснажније осликавају на старосним структурама. 

 

 

Графикон 5. Старосно – полна пирамида општине Брус по попису из 2011. године
9
 

                                                           
9
 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 2, РЗС, Београд, 2012 
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На старосну структуру становништва у послератном периоду утицало је пре свега оно 

становништво које се досељавало. Према последњем попису становништва 2011. године 

општина Брус имала је укупно 16.317 становника, од којих је 8.375 мушких и 7.942 

женских, тј 51,32% мушких и 48,68% женских. 

 По попису из 2011. године у старосној структури најбројније петогодишње групе 

становништва су  50 – 54 година, 45 – 49 година, 40 – 44 година и старосна група 55 – 59 

година, за њом следи старосна група 20 – 24 година, затим 65 – 69 година.  

 

3.2.9. Етничка структура 
 

 

Етничка структура представља приказ расподеле народа по етничкој припадности, 

изражена квантитативно, најчешће процентуално.  

На територији бруске општине живе  сви југословенски народи и народности, ипак 

се за становништво овог округа може рећи да је етнички хомогено, јер је српски живаљ 

изразито најбројнији. У следећој табели је приказана етничка структура становништва 

општине Брус. 

 

Табела бр.10. Етнички састав становништва општине Брус по попису из 2011. 

године
10

 

 

Национална 

припадност 

Општина Брус 

Број % 

Срби 15.932 97,64 

Остали 385 2,36 

УКУПНО 16.317 100 

   Извор :Републички завод за статистику 

 

 Табеларни преглед показује да становништво бруске општине по етничкој 

структури чине углавом Срби – 15.932 (97,64 % укупног становништва). Оваква 

хомогеност је резултат друштвено – историјских кретања у прошлости.  

                                                                                                                                                                                           
 
10

 Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 1, РЗС, Београд, 2012 
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        4. ПРИВРЕДА 

 

            На значајније промене у економској структури становништва општине Брус, 

утицао је у првом реду бржи економски развој у послератном периоду и бројни други 

фактори, као што су демографски и историјски развитак, структура привреде и степен 

привредног развоја, систем образовања, миграциона кретања и др.  

 

Економска структура становништва обухвата читав низ привредних делатности који се 

могу сврстати у три или четири сектора делатности: 

 Примарни сектор (ратарство, сточарство, рибарство и шумарство); 

 Секундарни сектор (индустрија, рударство, грађевинарство и производно 

занатство); 

 Терцијарни сектор (услужно занатство, саобраћај, угоститељство, трговина, 

банкарство и сл.); 

 Квартарни сектор ( управа, образовање, просвета, здравство, култура и сл.). 

 

            Од примарних делатности, у општини Брус је најразвијенија пољопривредна 

производња, пре свега воћарство и сточарство. 

 

4.1. Пољопривреда 
 

           Општина Брус располаже са око 34.470 ха обрадивог земљишта, што је око 0.5 ха по 

становнику, што је готово 4 пута више од минимума за обезбеђење егзистенције.  

           Пољопривредно земљиште је погодно за узгој великог броја култура укључујући ту 

и еколошки здраву храну, спрема статистичким показатељима у општини Брус се највише 

сеје кукуруз и пшеница малина , купина. Бруска општина је богата вегетацијом. Од 

укупно 60.577 ха земљишне површине, 43,09% површине чине шуме,8,43% су воћњаци и 

виногради, а осталу површину заузимају оранице, ливаде и пашњаци. Земљиште је 

издељено на 61 катастарску општину. Просечна величина пољопривредног газдинства у 

општини Брус износи 6-7 ха. Нешто испод 50% газдинства поседује испод 4 ха земљишта. 

Значајно је мањи удео средњих газдинставакоја имају 4-10 ха  земљишта. 

(http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС) 

http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС
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          У општини су, међутим, присутна и газдинства са већим земљишним поседом. 

Процена је да има око 10% газдинстава са 10-15 ха земљишта у власништву и око 5-8% 

газдинстава са преко 15 ха. Земљиште у општини Брус карактерише велики број малих 

парцела, значајан удео шума и травњака и мешовита производња. У скоро свим селима 

газдинства имају површине које се не обрађују .Напуштене парцеле чешће се јављају у 

брдско-планинском региону, у селима у којима је миграција најјаче изражена. Реч је о 

удаљенијим парцелама, лошијег квалитета. На овим парцелама је присутно 

закоровљавање и почетак ерозије.У зависности од геолошке подлоге на територији 

општине Брус јављају се различити типови земљишта, али је земљиште због 

рашчлањености рељефа подложно дегредацији и ерозији.(Јеличић, А. 1998). 

 

          Просечна величина поседа је знатно већа у односу на просек Републике Србије и 

Расинског округа, али је структура земљишног поседа значајно различита у односу на 

остале општине Расинског округа. 

          Априла месеца 1945.године оживљава рад Земљорадничке задруга у Брусу и 

Милентији. У јуну се формирала и у Блажеву и Малој Врбници , а нешто касније у 

Ботињи и Игрошу до 1948.године већина села бруске општине имале су задруге. Ове 

задруге су постојале све до 1959.године када почињу да се гасе или су се припајале једној 

великој „Копаоничанка“. Припајањем свих задруга у једну настаје комбинат 

„Копаоничанка“,велику пољопривредну организацију. 

          Јеличић, А. и Минић, Г. (1996), наводе да пољопривредни комбинат „Копаоничанка„ 

постаје окосница развоја пољопривреде, сточарства, воћарства. Најзначајнија места овог 

комбината су ; Рендара, Сребрнац и Марамор, где се граде и стварају велике фарме за тов 

јунади и оваца. У заједници са индивидуалним пољопривредним произвођачима, 

Комбинат гради по селима објекте за тов стоке. Овај комбинат је препородио општину. На 

обронцима планина засађује се воће : малине, купине, рибизле, затим се засад уступао 

кооперантима.Реорганизацијом пољопривредног комбината седамдесетих година прошлог 

века комбинат се раздваја у 3 предузећам: Трговинско предузеће „Копаоник“ , саобраћајно 

„Транспорт“ и Земљорадничка задруга „ Копоничанка“ . 

 

4.2. Индустрија 
 

          „Фуд“ је била фабрика која је запошљавала највећи број радника општине Брус и 

била је једана од утицајнијих фабрика металне индустрије и носиоц индустријског развоја 

ове општине. 
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           Претеча прве фабрике металне индустрије је била мтеталопрерађивачко предузеће 

„Копаоник“. Друштвени-политичко друштво из Бруса упућује захтев, индустрији 

хидраулике  и пнеуматика у Трстенику да металопрерађивачко предузеће „Копаоник“ 

припоји „Петолетци“. Радни савет прихвата овај захтев и 24.децембра.1963.године оснива 

се Фабрика уређаја и делова у Брусу. Фабрика је почела са радом 1.јануара.1964.године са 

30 радника и јеним инжињером. Касније развојем фабрике и повећавањем производње 

прерасла је у фабрику која је запошљавала преко 800 радника. Производи који су се 

производили су : 

 Усисивачи ( усисивачи за домаћинство, индустријски) 

 Редуктори ( зупчасти, пужни, фрикциони,планетарни) 

 Кочиони цилиндри за ертна возила ( ФАМ ,ТАМ, Мерцедес) 

 Опрема за вулканизере 

 Опрема за грађевинске машине 

 Опрема за рударство 

 Пољопривредне машине 

            Фабрика је располагала са 26 машина и са 27.000 м
2 

пословног простор. Фуд је од 

2011 под стечајем и још увек нема наговештаја да ће да се врати на старо да буде лидер у 

металопрерађивачкој индустрији. 

 

Слика 20. Погон фабрике ,,Фуд” у Брусу 

Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS75 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRS75
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             „Брусјанка“ је најзначајнија у текстилној индустрији. Почела је са радом у 

новембру 1962.године са 42 запослена радника. У производно  погону углавном је 

заступљена памучна трикотажа различитих типова одевних предмета. „Брусјанка „ имала  

комплетан програм прераде, од плетионе, дорадне, кројење конфекционисање. Ова 

фабрика текстилне индустрије имала је 3 одвојена погона у којима је запошљавала 

раднике:  

1. Погон у Брусу је матична фабрика са комплетно заокруженом производњом. 

Запошљавало и до 800 радника 

2. Погон у Грашевцима формиран 1985.године за шивење и дечији програм. 

Поседовала је модерне машине и надовезивала се на матичан погон у Брусу, овај 

погон је запошљавао и до шездесет радника. 

3. Погон у Блажеву производи ласичну трикотажу.Нови објекат који је саграђен са 

инфраструктуром,старе машине за трикотаженски производе. 

           Брусјанка је радаила пуним капацитетим све до 2001. године све док није  није 

отишла у стечај. 2002.године погон Брусјанке у Брусу је купио италијански бренд 

„Помпеа“, и почео са радом. Запошљено је преко 500 радника . 

           

       Фабрика урађаја „14 

октобар“ послује у саставу ИМК 

“14 октобар“ Крушевац.Одлуку о 

изградњи фабрике донета 

1978.године. Основна делатност 

ове фабрике је производња 

радних уређаја за грађевинарске 

и пољопривредне машине . 

Запошљава 160 радника. Фабрика 

располаже савременим машински 

парк и призводне капацитете од 

8500м
2 

. 1994.године долази до 

застоја основног програма и 

почиње се са производњом новог 

програма „Расина“.  

 

                                                                                     Слика 21. Фабрика уређаја ,, 14 октобар“ 

                                                                      Извор: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV
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Ради се о хидралуличним тракторским уређајима за све категорије .Сви уређаји су 

потпуно опремљени са свим прикључцима и имају велику примену. Ова фабрика је у 

стечају од почетка 2018.године.  

           „Бакина тајна“ је фабрика која постоји од 2002.године . Погон ове фабрике налази 

се у селу Игрош. Бави се производњом џемова, слатка, сирупа, ајвара. Ова фабрика је део 

Атлантик група.  Запошљава велики број раника.Бакина тајна је један од 

препознатљивијех бренова и лидера у овој прозводњи и већи део производње се извози. 

Власник је бројних награда за квалитет. 

 

 

4.3. Туризам 
        

             Убрзана индустријализација, загађеност ваздуха, бука у насељеним местима и 

непрекидна журба у свакодневном животу намећу све већу потребу за одмором и 

рекреацијом. 

                  Близина Копаоника и остали природни потенцијали, као и повољан географско 

саобраћајан положај омогућио је да се Брус развије у изразито туристичко место, који ће у 

будућем развоју бити један од водећих туристичких центара, томе у прилог иде и 

изградња гондоле од Брзећа до Копаоника која је планирана  2014 године, којом би се лако 

стизало до туристичког центра Копоника. 

           Брзеће има око 2000 лежајева у хотелском и апартманском смештају, са близу 

100.000 ноћења туриста годишње. Ту су и кревети у викенд и сеоским кућама , преко 200 

категорисаних кревета. У Брзећу се још гради и ради у изградњи је још преко 2000 лежаја 

и тек ће се градити.  Туристички центар Бела Река – Брзеће који се налази у подножју 

Копаоника које је доступније и питомије од врхова, идеално за породични боравак, 

боравак спортиста и деце, особа са здравственим тегобама, пружа могуцност пешацких 

излета до воденица поточара, извора, гејзира, водопада, пећина. Повезаност жичара у 

јединствен систем, омогућава скијашима који бораве у подножју доступност свих ски 

стаза Копаоника. Важно је истаћи јединствену карактеристику Бруса: ова варошица која 

има све савремене урбане карактеристике је свега петнаестак километара удаљена од 

првих стаза и жичара Туристичког центра Копаоник. (Минић, Г. и Трајковић, С. 1996) 

.           Гостима који бораве у сеоским и викенд кућама организују се пешачке туре , 

излети до културно-историјиских споменика, обиласци воденица поточара, а током целог 

боравка на располагању су им домаћи специјалитети овог краја . 

           Подручје општине је богато културно-историјским добрима, ту су светилиште 

Метође из III века, црква на Дубу из Vвека, црква Свете Петке у Малој Грабовници из XII 
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века, средњовековни град Козник ,манастир Лепенац, манастир Милентија , манастир 

Стрмац, црква Светог Преображења у Брусу из 1836 године. Наше цркве и манастири су 

били места где се учило да чита и пише , из овог можемо закључити да код нас култура и 

писменост имају дугу традицију. 

 Осим тога , гостима су на располагању су и друге туристичке атракције овог краја: 

 воденице,  

 пољане (Црвена јабука,Крушевица,Мала пољана),  

 водопад Јеловарник (висок 78м),  

 извор лековите термоминералне воде у самом Брусу,температура воде је 27 

степени, градски базен, спортски терен . 
 

 

 

 
Слика 22. Прилаз водопада Јеловарник 

Извор: http://www.tt-group.net/slike/srbija/jelovarnik-kopaonik/ 
 
 

 

4.4 Школство 
 

      Предшколска установа „Пахуљица „ -На подручју општине Брус изграђен је Дечји 

вртић 1978. године, капацитета 178 детета узраста од девет месеци до поласка у школу.У 

МЗ Блажево изграђен је вртић 1985. године, капацитета 48 деце. Због веома малог броја 

деце након годину дана рада је затворен. Објекат је преуређен за колективно 

организовање зимовања, летовања, школе у природи деце узраста до 10 година. Међутим, 

http://www.tt-group.net/slike/srbija/jelovarnik-kopaonik/
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као такав не задовољава стандарде прописане за такав вид рада са децом. У сеоским 

срединама, у прилагођеним просторијама постоје групе деце припремног програма.У 

групама на сеоском подручју уписана су и млађа деца (узраста два – три годишта пред 

полазак у школу) због ефикасности у раду и пружању помоћи деци која су просторно 

удаљена и по неколико километара, па им је ово једини начин комуницирања са другом 

децом.   

        Основна школа „ Јован Јовановић – Змај“ -  Прва основна школа у Брусу основана 

је 1848.године. Садашњи назив има од 1955.године. Поред матичне школе постоје још 4 

основне школе у селима: Крива Река, Осреци, Милентија, Батоте . Четвороразрене школе 

постоје  у селима:  Великој Грабовници,  Игрошу, Ботуњи, Лепенцу.  

 

            Средња школа -Гимназија у Брусу почела је са радом школске 1962/63. године као 

одељење крушевачке Гимназије. 

       Одлуком Народног одбора општине Брус од 29.03.1963. године одељење Гимназије у 

Брусу постаје самосталана Гимназија, која као школа егзистира све до 1977. године, када 

се реформом о средњем образовању и васпитању трансформише у Образовни центар. 

     

 Године 1990. поновном реформом о средњем образовању формирају се школе за опште 

образовање и стручне школе, те Брус, одлуком Скупштине Републике Србије добија у 

мрежи школа – самосталну Гимназију. 

 

 Године школске 1993/94. Гимназија у Брусу поново губи статус самосталне гимназије и 

постаје одељење крушевачке Гимназије – због малог броја ученика који конкуришу у први 

разред, чиме није испуњен услов да Гимназија има минимум четири одељења у првом 

разреду.( http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС). 

          

 

           У току школске 2004/2005.године Гимназија у Брусу је извршила  промену статуса и 

назива школе руководећи се потребом трансформације средњег образовања у бруској 

општини у погледу увођења нових подручја рада и образовних профила.Верификација, 

којом су утврђени прописани услови за обављање делатности у подручју рада трговина, 

угоститељство и туризам (за образовне профиле конобар, кувар и посластичар у 

трогодишњем трајању) и подручје рада економија, право и администрација (образовни 

профил економски техничар у четворогодишњем трајању.Овим Решењем Средња школа 

испуњава прописане услове за обављање образовно-васпитног рада у погледу школског 

простора, опреме, наставних средстава, и потребног броја наставног кадра, стручних 

сарадника и довољног броја ученика да остварује наставне планове и програме у 

подручјима рада: 

http://www.brus.rs/dokumenta77356/urbanizam/ППОБРУС
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1. Гимназија (општи тип), у четворогодишњем трајању за I, II, III и IV разред. 

2. Економија, право и администрација, за образовни профил-економски техничар у 

четворогодишњем трајању у I, II, III и IV разреду. 

3. Трговина, угоститељство и туризам, за образовне профилетуристички техничар и 

угоститељски техничар у четворогодишњем трајањуI, II,III,IV разред и образовне 

профиле конобар, кувар и посластичар у трогодишњем трајању у IиII разреду. 

4. Поред организације редовне наставе у поменутим образовним профилима, школа 

врши преквалификацију и доквалификацију сходно Закону о средњем образовању 

и васпитању. 

 

 

 

 

4.5. Манифестације 

 

  

   У општини Брус се одржавају следеће 

манифестације : 

 „Сабор фрулаша централне Србије“ –

предтакмичење за Прислоницу почетком 

јула. 

 ,,Дани боровнице на Копаонику“- 

заједно организују ТСО Рашка, ,, МК 

моунтаин ресорт“, Национални парк 

Копаоник, ТОО Брус, организује се 

крајем јула месеца. 
                                                                                                               

                                                                                  Слика  23.Дани боровнице-манифестација                                   

                                                      Извор: http://kopaonikonline.com/dani-borovnice-2017-kopaonik/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kopaonikonline.com/dani-borovnice-2017-kopaonik/
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 ,,Дани витезова“- на Кознику-заједно у организацији учествују општине Брус и 

Александровац. 

 

 Акција ,,Мој град –леп град“ проглашење најлепших тераса, дворишта, јавних 

површина. Акција се одржава у оквиру дана Преображења, дана општине Брус  ( 

18-19 августа) 

 

 ,,Бруски Котлић“ – такмичење у припремању рибље чорбе,купуса у грнету, 

паприкаша,гулаша, ова манифестација се одржава у току лета. 

 

 ,,Златне руке Бруса“- смотра изворног народног стваралаштва општине Брус; 

стара јела, ручни радови....Одржава се у оквиру Дана Преображења општине Брус 

18 августа. (www.turistickaorganizacijabrus.rs)  

 

 Шампионат Србије у ауто тркама на Брдским стазама, одржава се у Брзећу. 

Термин одржавања зависи од календара такмичења ауто картинг савеза Србије. 

 „ Дани Преображења“ Брус одржава се сваке године од 18 до 20 августа. 
 

 ,,Дани вргања на Копаонику“ заједно организују ТОО Брус,ТСО Рашка, МК 

моунтаин ресорт,Национални парк Копаоник, организује се почетком септембра 

на Копаонику. За време трајања манифетсције биће стална изложба гљива са 

Копаоника уз присуство едукатора из Националног парка Копаоник и предтавниа 

удружења гњивара. (www.turistickaorganizacijabrus.rs). 

 
                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turistickaorganizacijabrus.rs/
http://www.turistickaorganizacijabrus.rs/
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5.Насеља 
                       

           Дефиниција насеља која се најчешће употребљава у српској географској школи јесте 

она коју је дао Јован Цвијић и она гласи:  

“Насеља која обухватају територију под насељем и околни геопростор: под седиштем 

насеља подразумевамо место које насеље заузима са обрађеним и уопште привредно 

употребљеним земљиштем око њега. Седиште насеља увек има географско име“.   

( Бачевић, М. и Стаменковић, С. 1992). 

Имена многих сеоских насеља која се спомињу у српским средњовековним писаним 

изворима из 14.века и у турским споменицима из 15.века, упућују на најглавнија занимања 

становника тих села у раном и развијеном феудализму. Таква су, на пример, села 

Ђерекари и Златари; у првом се становништво бавило гајењем и вежбањем соколова за 

улов властеле а у другом, испирањем злата на златоносној реци Расини. 

Због веће удаљености винограда од села, тамо где је остало место незасађено лозом у 

близини винограда – подизане су зграде у којима су ови ,,планинци“ привремено 

боравили, склањали алат и држали производе које су касније постепено преносили у 

село.Тако су, највероватније, настала насеља - ,,пољане“ са подрумима за вино (Ботуња, 

Црвена Јабука, Покрп и Боћка). Оно што је ,,бачија“ односно ,,бачиште“ за сточаре – то је 

,,пољана“за виноградаре.Пољане личе на права села, збијена у куп, ради веће безбедности. 

Највећи број зграда саграђен је од чатме, приковака и бондрука, а раније је било и 

брвнара.Има веома старих подрума, са доксатима који својим аркадама и профилисаним 

стубовима подсећају на моравски тип куће. Из два подрума у пољани Боцки, легенда 

каже,наточено је вино којим је војска причешћена пре поласка у Косовски бој. 

Од начина привређивања, као и од природних и историјских услова, зависио је и тип 

насеља односно куће. Овом простору одговарао је ,,ибарски“ тип насеља. 

 Села заузимају велику површину ( више брда), смештена на планинким 

странама и подељена на засеоке. 
 Засеоци, углавном, носе називе фамилија које у њима живе а удаљени су 

један од другог и до неколико километара. 
 Куће су ,,разбацане“ без икаког реда. 

 

Поред моравског типа куће, који се ту и тамо среће на овим просторима општине Брус, 

најзаступљенија је чатмара која почиње да се гради крајем 19.века.До тада живело се у 

кошарама. 

Клошара, са изгледом сламног крова куће постављеног директно на земљу, имала је једну 

просторију са огњиштем на средини, ограђеним каменим плочама; на веригама, окаченим 

на греду верижњачу, висио је котао (бакрач), ау пепелу уз ватру били су земљани 

лонци.Таваница и димњака није било, па је дим излазио кроз кров, због чега је 

унутрашњост била чађава.( https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-tradicija/81-
etnoloska-istrazivanja-brusa-i-okoline-mira-gasi). 

  

https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-tradicija/81-etnoloska-istrazivanja-brusa-i-okoline-mira-gasi
https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/istorija-i-tradicija/81-etnoloska-istrazivanja-brusa-i-okoline-mira-gasi
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5.1 Брус и околна села 

 

У општини Брус постоји градско насеље Брус и 57 сеоских насеља. 

Брус – је градско насеље у општини Брус, у Расинском округу. Познат као ваздушна 

бања,Брус се налази на раскрсници путева за Копаоник, Крушевац, Александровац, 

Јошаничку и Врњачку бању.Према попису из 2011. било је 4636 становника. 

 

Предања кажу да је градић добио име по томе што географски цео тај простор, падина 

Копаоника подсећа на камен брус којим се оштре српови, косе и ножеви. По другом 

предању, за време Римљана, у Брусу се налазио кажњенички логор где су се 

преваспитавали сви нерадници и недисциплиновани рудари који су радили крвави посао у 

рудницима Сребренац и Рудиште и топионицама подно Копаоника. 

Дакле, ту је било место преваспитавања, брушења / брусења правих бунџија. Прича се и да 

је лично цар Лазар своје непослушне дворјане доводио овде на шибање и брушење, па их 

тако „избрушене“ враћао у Крушевац. Историчари кажу да је крај Петар И Карађорђевић 

имао кума из Бруса, неког Сибина Јеличића из Кобиља.( Костић, З. 1991) 

  

Табела бр.11:  На општини Брус постоји 57 насеља и то су села: 

 

 

1 .Батоте 11.Велика 

Грабовица 

21.Дренова 31.Иринићи 41.Мала 

Грабовица 

52.Стануло-

вићи 

2.Бело Поље 12. Витоше 22.Дртевци 32. Кнежево 42.Милентија 53.Стројинци 

3.Блажево 13. Влајковци 23. Дупци 33.Кобиље 43.Осреци 54.Судимља 

4.Богише 14.Горње 

Левиће 

24.Ђерекари 34.Ковизла 45.Паљевштиц

а 

55.Тршановци 

5.Безољин 15.Гоњи 

Липовац 

25.Жарево 35.Ковиоци 46. Равни 56.Чокотар 

6.Боранци 16.Град 26.Жилинци 36.Кочине 47.Равниште 57.Шошиће 

7.Ботуња 17.Грашевци 27.Жиљци 37.Крива      

Река 

48.Радманово  

8.Брђани 18.Домишевина 28.Жуње 38.Лепенац 49.Радуње  

9.Бреће 19.Доње 

Левиће 

29.Златари 39.Ливађе 50.Разбојна  

10.Будило-

вина 

20.Доњи 

липовац 

30.Игрош 40.Мала 

Врбница 

51.Рибари  
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5.2 Етимологија  неких села 

 

  Батоте 

 

Село је високо на странама долине Стрмачке реке и њене десне притоке Батотске реке. 

Земљишно подручје Батора захвата простор између Липовца на западу и северозападу, 

Дубаца и Жуња на истоку и села Магова на југу.  

 

Делови сеоског атара називају се: Копутица, Миленковићко пресло, Роде, Савићка чука, 

Раваница. На брдима Главару и Лепој гори су државне букове шуме. 

 Блажево  

 

Природне климатске појаве које село има асоцирале су наше старе на блаженство, благост, 

па је ово село са најблажом климом. На простору југоисточне падине, у делу Ђерекарско-

Блажевачке регије, ушушкано је више мањих села. Село је одувек било културни и 

здравствени центар овог дела Копаоника. 

Прва школа је овде почела да ради 1891. Село је 1925.имало само 25 домаћинстава, 

1991.их је било 57, а данас има преко 120 домаћинстава.У Блажеву и данас ради Дом 

здравља, постоји црква, основна школа. ( Костић, З. 1991) 

 Брзеће  
 

Прича каже да је село име добило у давним данима, када се се народ скупљао да крене са Лазаром 

у Бој на Косово, па су се људи сакупљали у околним селима око Мерћеза и Куршумлије. 

Кажу да је главно-командујући у журби стално говорио „Овамо, брже ће стигнемо, брже ће 

стигнемо…“ те је тако настало име Брзеће. Место се налази на 12 км од врха Копаоника. Ово је 

село у сливу Брзећке и Грашевачке реке. Од осамдесетих година, када се изградио хотел Јуниор, 

ово је веома посећено туристичко место – са 18 хиљада ноћења за три месеца. Околно 

становништво сарађује са хотелима на Брзећу тако што их снабдевају стоком, поврћем и воћем. 
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 Тршановци  

 

Село се налази на три километара од Бруса, у правцу ка Крушевцу. Кроз њега се равно 

слива Расина ка Лепенцу. Становништво се одувек некако селило са планине у низију, 

што је и нормално,пошто зиме на Копаоничким брдима трају од октобра до маја. 

Досељеници испод брда Гобеље наишли су на густу шуму коју су моралида искрче како 

би направили места за куће и окућнице. 

Тако су они који су сређивали. тј. трсили шуму звали трсачи. Тако је и село названо по 

њима – најпре Тршевина, а онда је смишљено мало лепше име – Тршанови. Људи су веома 

вредни, велики број има мала предузећа, занатске радње, хладначе за откуп воћа и 

производњу органске хране. 

 Грашевци  

  

У доба Римљана био је страшно тежак рад у топионицама метала и руда, кажу да су 

топионичари по лицу и телу имали огромне грашке зноја док су лили откивке за оружја и 

оруђа. 

По тим грашкама зноја село је добило име Грашевац / Грашевци. Нажалост, тамо данас 

има све мање становника и све више напуштених кућа. 

У 1866. ту је живело 67 домаћинстава, а 1991.године 141 домаћинство, данас их има тек 

300. Становници се баве углавном чувањем говеда, оваца и узгојем поврћа и малина. 

 

 Влајковци 

 

Влајковци су село у сливу Брзећке и Грашевачке реке. Име је добило по претку који је ту 

основао насеље, Влајку из Никшића. Уз ток Грашевске реке налази се неколико лепих 

угоститељских и туристичких објеката. Такође се током читавог тока могу наћи извори 

воде, исправни за пиће. 

 

 

 Велика Грабовица 

 

Куће села Велике Грабовнице су на странама истоимене реке, потока Ланишнице и 

Велике реке. 
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Назив села потиче када је деспот Ђурађ Бранковић повељом од 1429/30. године потврдио 

је великом челнику Радичу Поступовићу:и  „цркву Благовештења на реци Грабовници“. 

 

 Горњи Липовац 

 

Липовац је у брдима високо над дубоком а уском долином Липовске реке, на Бабином 

носу, Дебелом брегу, Боровику, Дељанском брду, Бубуњу, Грчачком брду и Шареницима. 

 Липовац се према току Липовске реке дели на Горњи Липовац и Доњи Липовац. У оба ова 

дела издвајају се веће и мање кућне групе појединих родова, 1-3 км удаљене једне од 

друге. Куће у кућним групама су више или мање растурене и обично остојање једна од 

друге 50—100 м.( https://www.poreklo.rs/2018/07/24/poreklo-prezimena-sela). 

 Лепенац 
 

Прича се да је кнез Лазар обилазио са сином деспотом Стефаном манстире око Крушевца те се 

једном затекао и у Лепенцу. Кажу да је био одушевљен манастиром у Наупарима и овим у 

Лепенцу те је рекао како је манастир ,,исплетен као венац“ те је селу дато име Леп – енац.  

Манастир је био рађен у моравском стилу и заиста је дивно дело архитектуре. Река Расина протиче 

кроз село, а становници се углавном баве пољопривредном производњом. Село се налази на пет км 

од Бруса, у правцу ка Крушевцу. Село је 1925.имало 85 домаћинстава, данас их иам више од 400. 

 Дупци 
 

Стара прича тврди да на месту где се налази село Дупци некад налазио велики храст – дуб 

који је у ствари био запис, заштитник места. Нешто касније је око њега направљена црква, 

а око ње и село. 

Како се становништво углавном бави сечом дрва, трупаца и дебла-дубова, село је тако и 

добило име, по дубу. У почетку село је било Дубци, касније Дупци. Река Расина протиче 

кроз засеоке овог места.( Костић, З., 1991) 

 Жуње  

 

Ово скровито место некад је било познато по великом броју птица – жуња и по њима 

добило име. Овде постоји прави природни резерват ових птица. Село је познато по 

производњи креча од специјалне врсте камена и прављењу ћумура. 

https://www.poreklo.rs/2018/07/24/poreklo-prezimena-sela
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Данас ћускијама и пијуцима камен вади и креч прави само један сељанин. Данас се у 

Жуњама саде купине, малине и узгајају пољопривредни производи. Што се тиче броја 

становника, историја бележи да су 1866. у овом селу живело 35 домаћинстава, 1925. 

године 61 домаћинство.Данас у њему живи више од 400 домаћинстава. 

 Крива река  

 

           На 16 км од Бруса налази се село Крива Река. Према легенди, у Кривој Реци је 

сахрањен Мали Радојица, јунак из народних песама. Место је напознатије по цркви Св. 

Петар и Павле, грађеној почетком 17. века. 

Тада је од Турака било тешко добити одобрење за зидање цркве, али је залагањем неког, 

тада у крају чувеног, поп Вуксана село ипак добило ферман од Турске власти. 

По статистици село је 1866. имало 65 домаћинстава, а данас има више од 240 породица и 

хиљаду становника. 

 Кобиље  

 

          Некада су се на овом простору налазиле коњушнице за гајење кобила те одатле и 

назив села. Кажу и да је цар Лазар овде долазио више пута да купи добре кобиле, 

обилазећи своје винограде у оближњој Ботуњи. Потоци Черенац, Оточки поток, Клисура 

богати су веома чистом водом, те је тако село Кобиље познато и по речној воденици из 

1892. која је била склониште војницима, за врме балканских ратова и у току Другог 

светског рата. Кобиље је 1866. имало 52 домаћинства, а 1991. 136 домаћинства са 500 

становника. 

 Игрош 

 

        Кажу да је име Игрош настало кад су Турци узимали харач од локалног 

становништва, те су поред говеда, оваца и хране од сељака узимали још „и грош“ – те је 

селу тако наденуто ово име, по комбиновању две речи. По другом казивању, на игранкама 

су се момци и девојке надметали у лепоти играња кола па би неко довикнуо „не 

прекидајте игру, дајем још и грош!“. 

Према подацима из 1925. ово село у сливу Расине имало је 99 домаћинстава, а према 

подацима из 1991. Игрош је имао 178 домова и преко 700 становника. У селу су још важни 

топоними Лазови, Влајне, Тресибара.( Костић, З. 1991) 
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ЗАКЉУЧАК 

 

  

Општина Брус је општина у Расинском округу. Средиште општине је град Брус. 

Брус са својих 605 км² обухвата падине Копаоника, долину реке Расине и део жупског 

виногорја. Према  попису из 2011. године, на територији општине живи 16.317 становника 

у 58 насеља. Град Брус је седиште истоимене општине са просечном надморском висином 

од 450 метара. 

         Општина Брус се простире у централном и југоисточном делу Републике Србије. 

Територија општине Брус се налази на копаоничком масиву захватајући територију 

источног дела Копаоника од највишег места Панчићев врх 2.017 метара до најнижег 

предела села Златари, између река Расине и Грашевке. Површина општине износи 605 км
2
. 

Просечна надморска висина општине Брус је 450 м.Према крупним географским целинама 

и просторима у којима се налазе значајни природни ресурси Републике Србије , затим у 

односу на важне саобраћајнице, развијене привредне регионе и послевне центре , може се 

рећи да општина Брус има добар географски положај. Општина Брус припада Расинском 

управном округу, а граничи се са општинама: Рашка, Лепосавић, Куршумлија , Блаце, 

Крушевац и Александровац. Административни центар је општине је град Брус који се 

налази између две реке Расине и Грашевке. 

         Планинско залеђе се издиже изнад заталасане језерске површине Доње Жупе и   

нижих долинских страна речних токова захватајући највећи део територије . Ова област је 

сложене геолошке градње и састоји се из седиментних, магматских и метоморфних стена. 

Оне су формиране и под разним утицајима мењане од старијег палезоика па до холоцена. 

Старији палезоик је представљен разноразним шкриљцима, најчешће филитског хабитуса, 

макшистима, гнајсевима, кристаластим кречњацима, мермерима и доломитима. Ове стене 

се простиру средином планинских масива чинећи непосредну кровину млађих 

мезозоиских и вулканских стена. 

          Зависно од географске ширине и надморске висине, као и других фактора, 

климатски варијатети умерене климе  се крећу од типично умерено-континенталне, у 

равничарским деловима, до субпланинске и планинске изнад 800 метара надморске 

висине. У највећем делу нашег краја влада умерено-континентална клима у лепо 

израженим годишњим добима и постепеним прелазима између њих. 

          У погледу водних потенцијала који имају атрибут искористивог водног ресурса 

општина Брус је једна од најбогатијих у Србији. На њеној територији се на Расини налази 

једна од најзначајнијих вишенаменских акумулација Србије – акумулација Ћелије, која је 

главно извориште Расинско-моравског регионалног система за снабдевање водом насеља. 
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На јужној страни, на Топлици, налази се горњи, изворишни део акумулације Селова, у 

оквиру Топличког подсистема Доњег-јужноморавског регионалног система за 

снабдевањеводом насеља. Због таквих погодности кључно полазиште је да ће убудуће 

богати и квалитетни водни ресурси општине бити један од главних развојно-економских 

ресурса, који који треба да доноси општини постојан приход. 

          Територија општине Брус је веома разноврсна биљним светом. Њен највећи део се 

налази под шумама, ливадама и воћњацима. Постоје неколико шумских појаса са 

порастом надморске висине, а то су храстове шуме, затим букве и на крају четинарске 

шуме. Осим ових дрвећа шумску вегетацију сачињава још и самоникло шумско жбуње. 

Треба напоменути да се у појасу четинарских шума налази и Панчићева оморика, која се 

може наћи у националном парку Копаоник и која је под заштитом државе. 

            За упознавање ране историје подручја на коме ће се много касније развити српска 

средњевековна држава главни извор јесу археолошки налази. Они већим делом леже под 

земљом, а и они који су познати махом су недовољно речити. Када је човек ступио на ову 

територију, клима је била хладна, граница великог леда спуштала се и до 1.500 

мнадморске висине, тле су покривале степе и ретке шуме борова, смреке и брезе, а долине 

великих река ветрови су засипали ситним песком и стварали лес по равницама. Први 

становници Србије, суочени са таквом природном средином, избегавали су пусте, 

отворене пределе и за своја станишта бирали пећине на обронцима наших брда који 

затварају мање речне долине.  

           Средњовековни извори и Повеље Стефана Немање, касније његових наследника, 

бележе ове крајеве. Стефан Немања својом Повељом из 1196. године о жупи Расини, 

многа наша места и пољане – винограде дарује манастиру Студеници. У средњем веку, за 

време владавине династије Немањића рударство достиже кулминацију. Богата рударска 

прошлост Копаоника везана је за рашког краља Уроша 1. 

Подручје општине Брус, које захвата део Копаоника и његове огранке, долину 

Расине и део винородне жупе, по својим природним и географским одликама 

обезбеђивало је повољне услове за стварање насеобина у најранијим периодима. Општа 

карактеристика ових најранијих периода за које постоје индиције о несумњивом богатству 

археолошких локалитета јесте њихова неистраженост. Средином IX века настаје српска 

држава, касније названа Рашка, која је обухватала простор између реке Ибра, Западне 

Мораве, Топлице, Расине и Горњег тока Босне. У ово време долази до појаве првих 

мисионара из Византије који су проповедали хришћанство међу Словенима. 

 Близина Копаоника и остали природни потенцијали, као и повољан географско 

саобраћајан положај омогућио је да се Брус развије у изразито туристичко место, који ће у 

будућем развоју бити један од водећих туристичких центара, томе у прилог иде и гондоле 
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од Брзећа до Копаоника која је планирана за 2014 годину, којом би се лако стизало до 

туристичког изградња центра Копоника. 

          Општина Брус има изванредне услове за развој више видова туризма: планинског, 

спортско рекреативног, културног,ловног,риболовног и пре свега сеоског туризма. 

Гостима који бораве у сеоским и викенд кућама организују се пешачке туре , излети до 

културно-историјиских споменика, обиласци воденица поточара, а током целог боравка на 

располагању су им домаћи специјалитети овог краја .Подручје општине је богато 

културно-историјским добрима, ту су светилиште Метође из III века, црква на Дубу из 

Vвека, црква Свете Петке у Малој Грабовници из XII века, средњовековни град Козник 

,манастир Лепенац, манастир Милентија , манастир Стрмац, црква Светог Преображења у 

Брусу из 1836 године. Наше цркве и манастири су били места где се учило да чита и пише 

,па из овог можемо закључити да код нас култура и писменост имају дугу традицију. 
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