
 

Визија:  
 
 
1. Стратешки циљ: Унапређење комуналне инфраструктуре и 
управљања грађевинским земљиштем 
 
 

Степен приоритета: 
(висок / средњи / ниски) 
 
 

1.1. Специфичан циљ: Eфикасан, квалитетан и одржив систем водоснабдевања и одвођења отпадних и 
атмосферских вода 
1.1.1. Програм: Развој регионалног система водоснабдевања и пратеће инфраструктуре, изградња и реконстукција мреже и 
објеката и заштита изворишта 

 
Број 

 
Пројекат НОСИЛАЦ / ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 

финансирања ИНДИКАТОРИ 

1.1.1.1. 

Реконструкција постојеће 
фабрике воде у Мајдеву 

Град Крушевац, Водовод 
Крушевац/ општине укључене у 
регионални систем 
водоснабдевања, Република 

2010. до 
2011. 

7.000.000. € 
кредит, НИП,   

Поуздано 
снабдевање 
исправном  водом 
(са 600 л/с на 1000 
л/с), довољан 
капацитет   

1.1.1.2. 

Изградња примарних 
цевовода ка регионалним 
центрима водоснабдевања са 
изворишта 

Град Крушевац, Водовод, 
Република  

2010. до 
2013. 

11.000.000. € 
кредит,  

успостављање 
регионалног 
система 
водоснабдевања  
(50000 нових 
корисника у региону) 

1.1.1.3. 

Изградња резервоарског 
простора у Липовцу 

Град Крушевац , Водовод,  2010. до 
2011. 

1.500.000. € 
кредит, НИП  

повећан капацитет, 
одржавање 
константног 
притиска  

1.1.1.4. 
Пројекат система даљинског 
управљања  

Град Крушевац, Водовод/ јавна 
предузећа, институције 

2010. до 
2013. 

/ управљачко 
информациони 
систем, 

1.1.2.1. 

Израда система за 
пречишчавање отпадних вода 
узводних општина (Блаце, 
Брус) 

Република/Град Крушевац, 
општине Блаце, Брус  

2010. до 
2015. 

35.000.000. € 
буџет Републике, 
кредит,   

побољшан еколошки 
капацитет и 
сигурност 
водоснабдевања  

1.1.2.2. Антиерозивни радови на 
сливу језера Ћелије 

Град Крушевац, Водовод, 
Република/ општине региона 

До 2015.  3.500.000. € 
буџет, кредит,   

еколошки капацитет,  
смањено засипање 



наносом  

1.1.2.3. 

Мере заштите слива од 
постојећих објеката који се 
налазе у првој и другој зони 
застите извориста 

Република, Градска управа/ 
инспекцијске службе,  

До 2015.  100.000. € 
буџет, фондови,  

сигурно снабдевање  
водом,   

1.1.2.4. 
Мере заштите изворишта од 
могућих акцидената са 
регионалног пута  

Република,/Град До 2013.  750.000. € 
буџет, фондови,  

квалитет сирове 
воде   

1.1.2.5. Реконструкција постојећих 
градских чесми 

Град Крушевац, Завод за јавно 
здравље 

2011.  до 
2014. 

350.000 € 
кредит 

заштита здравља 
становнока 

1.1.2. Програм: Ефикасан систем одвођења  и пречишћавања отпадних и атмосферских вода и регулација водотока 
Реконструкција и изградња примарних колектора   

 

Изградња нових и 
реконструкција постојећих 
примарних колектора са 
одводом до централног 
постројења за пречишћавање 

Град Крушевац, Водовод 2010. до 
2014. 

5.000.000 € 
кредит, буџет 

% повећање 
прикључака на 
мрежу, квалитет 
површинских вода  

 

Изградња примарних 
колектора са прикључивањем 
на градску мрезу  

Град Крушевац, Водовод, 
Република 

2011. до 
2020. 

10.000.000 € 
кредит, буџет 

% повећање 
прикључака на 
канализациону мр., 
квалитет пов. вода  

 

Изградња примарних 
колектора у сеоским 
насељима ка локалним 
системима за пречишћавање 
отпадних вода  

Град Крушевац, Водовод, 
Република 

2011. до 
2020. 

3.000.000 € 
кредит, буџет 

% повећање 
прикључака на 
канализациону 
мрежу, квалитет 
површинских вода  

Реконструкција и изградња секундарне канализационе мреже    

 

Изградња секундарне 
канализационе мрезе у 
насељима који гравитирају 
примарној градској 
канализационој мрези 

Град Крушевац, Водовод,  2010. до 
2015. 

2.000.000 € 
кредит, буџет 

економски, 80% 
прикључака на 
канализациону 
мрежу, 

 

Изградња канализационе 
мрезе у свим насељима 
прикљуценим на регионални 
водовод 

Град Крушевац, Водовод, 
Република 

03.2011. до 
12.2025. 

24.000.000 € 
кредит, буџет 

површинске воде II 
класе, повећан број  
прикључака 60% 

Развој система за одвођење атмосферских вода и уређење примарних реципијената 

 
Изградња атмосферске 
канализације у постојећим и 
планираним саобраћајницама 

Град Крушевац,  перманентно  2.500.000 € 
буџет, кредит, 
фондови 

Смањење штета од 
ат. вода % 

 Чишћење и одржавање мрежа 
атмосферске канализације и 

Град Крушевац,  перманентно  250.000 € 
буџет, фондови 

Смањење штета од 
ат. вода % 



система одводних канала 

 
Регулациони радови на 
примарним реципијентима 

Град Крушевац, Република перманентно  20.000.000 € 
буџет, кредит, 
фондови 

Смањење штета од 
ат. вода % 

 
Израда дугорочног плана 
регулације примарних 
реципијената 

Град Крушевац, Република 09.2010. до 
12.2011. 

500.000 € 
буџет, кредит, 
фондови 

Смањење штета од 
ат. вода % 

Увођење савремених система кишних отицаја 

 Организација мерења протока 
на појединачним сливовима 

Град Крушевац, Водовод, ЈВП, 
МЗ 

перманентно  / база података,  
надзор,  

 
изградња ретензија на 
сливовима 

Град Крушевац, МЗ, Водовод, 
Министарство  

перманентно  / заштита од поплава, 
заштита пољоп. 
земљишта 

 
повецање водопропусних 
поврсина на сливовима 

Град Крушевац, Министарство, 
Водовод/  

перманентно  / заштита од поплава, 
заштита подземних 
вода 

 
израда генералног пројекта 
система одвођења 
атмосферских вода 

Град Крушевац, ЈВП, Водовод, 
Министарство 

перманентно  / заштита од поплава, 
одржавање система  

1.2. Специфичан циљ: Ефикасан систем снабдевања електричном енергијом и квалитетне ТК инфраструктуре 
1.2.1. Програм: Реконструкција постојећих и изградња нових ТС, далековода и водова 

 Изградња ТС 400/110 кV  
Крушевац 1 

ЕМС трајно / стабилно 
снабдевање,  

 Изградња далековода 400 кV 
Јагодина -Крушевац 

ЕМС трајно / квалитетно, сигурно, 
снабдевање 

 
Изградња водова и објеката 
110/x кV : Крушевац 3, 
Крушевац 5, Крушевац 6 

Електродистрибуција/Град  2012. / поуздан систем 
снабдевања елек. 
енергијом  

 
Изградња ТС нижег напонског 
нивоа и водова за њихово 
напајање 

Ееактродистрибуција/Град  трајно / мање губитака у 
мрежи, поуздано 
снабдевање 

1.2.2. Програм: Унапређење ТК инфраструктуре, равномерна покривеност простора мрежом и стварање услова за 
коришћење мултимедијалних сервиса и апликација   

 
Реконструкција постојећих, 
проширење и изградња нових 
ТК објеката и мреже  

Телеком/ трајно / број прикључака, 
доступност 
корисницима  

 

план и програм развоја и 
увођења савремених 
мултимедијалних сервиса и 
апликација и изградња 
информационих сиситема 

Град,  јавна предузећа 
Република,/   заинтересовани 
инвест.   

трајно / квалитетно 
повезивање, видео 
сервиси, стабилна 
приступна мрежа 

 постављање wireless  мрежа Град,  јавна предузећа,  2012. / квалитетно 



нарочито у пословним зонама 
и  туристички атрактивним  
зонама 

Министарства,/   
заинтересовани инвест.   

повезивање, видео 
сервиси, стабилна 
приступна мрежа 

1.3. Специфичан циљ: Ефикасан систем снабдевања топлотном енергијом 
1.3.1. Програм: Успостављање ефикасног система даљинског грејања и реконструција централног топлотног извора 

 
Реконструкција  хидрауличне 
мреже у постојећем  
топлотном извору 

Град, Градска топлана 2011. 300.000 € 
кредит,  

мање губитака воде 
у систему  

 
Oсавремењавање постројења 
за хемијску прераду воде  

Градска топлана, Град трајно / мање губитака воде 
у систему, дужи век 
постројења 

 Заштита подземних вода на 
депонији угља 

Град, Градска топлана 2010. до 
2012. 

480.000 € 
кредит,  

квалитет подземних 
вода   

 

Пројекат мерења потрошње  
топлне енергије и централног 
ндзора рада топлификационог 
система 

енергетски субјекти/ Град, 
Топлана 

2010. до 
2012. 

1.800.000 € 
кредити 

уштеда енергије, 
исплативост 

 
Интергални птојекти грејања и 
хлађења јавних зграда 

енергетски субјекти/ Град  трајно / уштеда енергије,  
заштита животне 
средине 

1.3.2. Програм: Изградња гасоводне инфраструктуре, унапређење енаргетске ефикасности и коришћење обновљивих 
извора енергије 

 
Реализација дистрибутивне 
гасоводне мреже (ДГМ) у 
насељу Равњак 

Град Крушевац, статешки 
партнери 
Техноенергетика 

2011.  93.000 € 
кредит, таксе 
корисника 

број прикључака, 
квалитет ваздуха у 
грејној сезони 

 
Реализација дистрибутивне 
гасоводне мреже (ДГМ) у 
насељу Прњавор 

Град Крушевац, статешки 
партнери 
Техноенергетика 

2010. до 
2012. 

690.000 € 
кредит, таксе 
корисника 

број прикључака, 
квалитет ваздуха у 
грејној сезони 

 
Реализација дистрибутивне 
гасоводне мреже (ДГМ) у 
насељу Бивоље 

Град Крушевац, статешки 
партнери 
Техноенергетика 

2011. до 
2013. 

480.000 € 
кредит, таксе 
корисника 

број прикључака, 
квалитет ваздуха у 
грејној сезони 

 

Реализација дистрибутивне 
гасоводне мреже (ДГМ) у 
насељима Дедина и 
Макршане 

Град Крушевац, статешки 
партнери 
Техноенергетика 

2011. до 
2014. 

830.000 € 
кредит, таксе 
корисника 

број прикључака, 
квалитет ваздуха у 
грејној сезони 

 
Кондензациона технологија 
сагоревања 

енергетски субјекти/ Град 
крушевац 

2010. до 
2014. 

2.600.000 € 
кредити 

уштеда енергије и 
економска 
исплативост  

 

Реализација градског 
гасоводног пестена у северној 
индустриској зони и западном 
делу града 

Србија гас/  2011. до 
2014.  

1.860.000 € 
кредит,  

сигурност 
снабдевања гасом, 
доступност 
потрошачима 



 
Реализација градског 
гасовода „ЗАПАД“ (Лазарица-
Кошеви) 

Србија гас/  2011. до 
2014. 

1.470.000 € 
кредит 

број прикључака, 
заштита ваздуха 

 
Реализација градског 
гасовода „ЈУГ“ (Расадник-
Липовац) 

Србија гас/  2012. до 
2014. 

890.000 € 
кредит 

број прикључака, 
заштита ваздуха 

 
Подршка примени соларних 
ћелија и др. алтернативних 
извора енергије 

Град, Република, агенције, 
организације/ јавна предузећа 

трајно  / уштеда енергије, 
заштита ж. средине,  

 
Примена кондензационе 
технологије код изградње 
нових топлотних извора 

Град Крушевац, Топлана/ 
инвеститори 

трајно  / уштеда енергије, 
заштита средине  

1.4. Специфичан циљ:Саобраћајна инфраструктура обезбеђује квалитетну повезаност и безбедан транспорт људи и 
добара 

1.4.1. Програм: Изградња и реконструкција општинских путева 

 
Изградња општинских путева Град Крушевац/ Дирекција 2011. до 

2015. 
300.000.000 РСД, 
буџет 

краће време 
путовања, 
безбедност  

 Реконструкција и одржавање 
општинских путева 

Град Крушевац/ Дирекција 2011. до 
2015. 

300.000.000 РСД, 
буџет 

већи проток, мање 
саобраћајних удеса  

1.4.2. Програм: Изградња државних путева и боља повезаност са главним саобраћајним коридорима 

 

Изградња аутопута Е 761 
(деоница кроз Крушевац) 

Република, ЈП Путеви Србије, 
Град Крушевац/ Дирекција 

2011. до 
2015. 

4.500.000.000 РСД, 
Буџет РС 

повећана 
безбедност, краће 
време путовања, 
већи проток   

 

Изградња Источне 
обилазнице 

Република, ЈП Путеви Србије/ 
Град Крушевац, Дирекција 

2011. до 
2015. 

850.000.000 РСД 
Буџет РС 

краће време 
путовања, 
безбедност, 
смањена емисија 
гасова у граду 

 Изградња деонице пута Р223 
преко Јастрепца 

Република, ЈП Путеви Србије/ 
Град Крушевац, Дирекција 

2014. до 
2016. 

300.000.000 РСД 
Буџет РС 

краће време 
путовања,  

1.4.3. Програм: Виши ниво саобраћаја и саобраћајних веза, развојем свих видова саобраћајне инфраструктуре   

 
Реконструкција железничке 
пруге Сталаћ-Краљево 
(деоница кроз Крушевац)  

ЈЖТП Београд/ 
 Град Крушевац  

2010. до 
2013. 

/ 
буџет РС 

безбедност, време 
путовања, већи 
капацитет  

 Изградња аеродрома Росуље  Град Крушевац,  
ЈП Аеродром 

2010. до 
2015. 

/ 
буџет  

слободна локација 
старог аеродрома,  

 
Студија и пројекат система 
светлосне сигнализације 

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан. 

2011. до 
2012. 

5.000.000 РСД 
градски буџет 

време путовања, 
мања емисија 
издувних гасова 



 

Набавка нових уређаја за 
управљање семафорима 

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан. 

2012. до 
2013. 

20.000.000 РСД 
градски буџет 

време путовања, 
мања емисија 
издувних гасова, 
мањи број незгода 

 Катастар саобраћајне 
сигнализације  

Град Крушевац/ Диирекција за 
урбан. 

2011. до 
2012. 

5.000.000 РСД 
градски буџет 

мањи број незгода, 
мањи трошкови  

 
Пројекат унапређења 
безбедности деце у 
саобраћају   

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан. 

2011. до 
2013. 

20.000.000 РСД 
градски буџет 

смањен број незгода 

1.5. Специфичан циљ: Просторно и урбанистичко планирање, основа равномерног развоја свих насеља 
1.5.1. Програм: Потпуна покривеност простора планском документацијом 

 

Доношење ППГК и јачање 
капацитета одсека за 
урбанизам (планирање - 
спровођење)   

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам 

2010.  12.160.000 РСД, 
буџет, Министарство 

стратешки плански 
документ,  основ за 
реализацију активн.  

 

Стратешка пороцена утицаја 
ППГК на животну средину 

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам, обрађивач 

2010.  1.500.000 РСД, 
градски буџет,  

идентификација 
проблема,  
приоритетне мере 
учешће јавности     

 

ГУП Крушевца  Град Крушевац, Диирекција за 
урбан./ Министарство 

2010. / 2011.  / 
градски буџет,  

стратешки развојни 
документ, утврђена 
генерална намена и 
коридори 
инфраструктуре 

 
Израда планова генералне 
регулације на основу 
стратешких развојних планова       

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан./ Министарство 

2010. до 
2013. 

53.000.000 РСД 
градски буџет,  

грађевинско 
подручје, увећање 
јавних прихода,  

 

Израда планова детаљне 
регулације на основу 
планских докумената вишег 
реда 

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан./ Министарство 

трајно / 
градски буџет,  

рационално 
коришћење 
простора, заштита 
градитељског 
наслеђа 

1.5.2. Програм: Равномеран урбани и инфраструктурни развој свих насеља на територији Града 

 

ПГР за секундарне центре (В. 
Шиљеговац, В.Купци, Коњух, 
Јасика) 

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам, 

2010. до 
2013. 

/ 
градски буџет, 
Министарство  

уређење простора, 
дефинисано 
грађевинско 
подручје, накнаде  

 

ПГР за центре заједнице села 
Рибаре, Дворане, Падеж) 

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам, 

2010. до 
2013. 

/ 
градски буџет, 
Министарство  

уређење простора, 
дефинисано 
грађевинско 
подручје, накнаде 

 ПГР села са развијеним Град Крушевац/ Дирекција за 2010. до / уређење простора, 



центром Каоник урбанизам, 2013. градски буџет, 
Министарство  

дефинисано 
грађевинско 
подручје, накнаде 

 
ПГР за бањско насеље 
Рибарска бања 

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам, Република, 
Министарства  

2010. до 
2013. 

градски буџет, 
министарства, НИП, 
заинт. инвеститори,  

дефинисано  грађ.  
подручје, заштита 
природних добара,  

 Урбанистички планови 
инфраструктурних коридора 

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан./ Министарство 

2010. до 
2012. 

/ 
градски буџет,  

дефинисане трасе и 
коридори 

 

Урбанистички планови за 
гробља, санитарне депоније, 
програми за рациклажне 
центре и др. јавне садржаје    

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан. Министарство/ МЗ, ЈКП 
Крушевац  

трајно / 
градски буџет, 
кредити, донатори, 
јавна предузећа, МЗ 

заштита животне 
средине, развој 
јавних служби 

 
Изградња градске пијаце на 
локацији СЗП и летње 
покривене пијаце  

Град, Пословни центар ЈП/ 
агенције, удружења 

2010. до 
2013. 

НИП, градски буџет, 
Пословни центар 

савремено 
снабдевање грађана 
по стандардима ЕУ 

 

Пројекти обезбеђења станова 
за социјално угрожене  
категорије становништва и 
развоја руралних подручја 

Град Крушевац/ Дирекција за 
урбанизам, НВО,  
заинтересоване групе,  

трајно / 
градски буџет, 
донатори  

квалитет становања  
број корисника 

 
Пројекти који омогућавају 
несметан приступ, боравак и 
рад свим категоријама стан.   

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан./ Министарство 

трајно / 
градски буџет, 
донатори 

несметан приступ,  
кретање и рад 

1.5.3. Програм: Ефикасно спровођење и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације 

 
Плански документи засновани 
на реалним  економским 
могућностима 

Диирекција за урбан. Град 
Крушевац 

трајно / 
градски буџет 

% реализације 
усвојених планова, 
јавни приходи 

 

Редовно праћење и  
усклађивање планске 
документације према 
стварним потребама   

Диирекција за урбан. Град 
Крушевац 

трајно / 
градски буџет 

краће време израде 
планова, ефикасније 
спровођење 
планова 

 

Прихватање и увођење 
европских стандарда у 
планирању и пројектовању 
(ГИС, софтвери, програми...) 

Диирекција за урбан., Град 
Крушевац, јавна предузећа 

трајно / 
градски буџет, јавна 
предузећа 

рационално 
коришћење 
простора 

 

Израда планова за 
управљање отпадом, 
коришћење геотермалне 
енергије, биомасе, изградњу 
малих хидроелектрана,... 

Град Крушевац, Диирекција за 
урбан. / стручне службе, 
привредници, заинтерес. групе, 
појединци 

трајно  / 
градски буџет , 
донатори, приватни 
капитал  

уштеда енергије, 
заштита шивотне 
средине, повећање 
производње 

 

  

 


