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Пројекат број 1 - Источна обилазница 
 
Реализација источне обилазнице као дела државног 

пута првог Б реда бр. 1 (Крушевац - Блаце - Белољин), 
укупне дужине око 8.690 м. 

До 2011. године реализован је један део источне 
обилазнице. 

У 2013., 2014. и 2015. години наставиће се са активно-
стима на припремној фази (обезбеђивање земљишта, 
израда одговарајућег урбанистичког плана и пројектно-
техничке документације и прибављање неопходних 
дозвола и сагласности, спровођење поступка ЈН и склапање 
уговора) и приступиће се реализацији прве деонице. 

Након 2015. године реализоваће се преостали део 
источне обилазнице. 

   
Пројекат број 2 - Регулација Гарског потока 
 
Регулација Гарског потока спровешће се по 

деоницама и то: 
Прва деоница - регулација Гарског потока кроз 

Пакашницу од км 1+465.15 до км 1+715.00 и 
реконструкција фекалне канализације на делу будуће 
регулације - дужина регулације је 249,85 м. 

Друга деоница - регулација Гарског потока од км 
0+000.00 до км 1+019.68 (зона обилазнице) - дужина 
регулације је 1.019,68 м. 

Трећа деоница - регулација Гарског потока од км 
1+019.68 до км 2+801.00 (деоница кроз индустријску 
зону) - дужина регулације је 1.781,32 м. 

До 2011. године обављене су активности на 
припремној фази - обезбеђивање земљишта. 

У 2013., 2014. и 2015. години наставиће се са 
активностима на припремној фази (обезбеђивање 
земљишта, израда одговарајућег урбанистичког плана и 
пројектно - техничке документације и прибављање 
неопходних дозвола и сагласности, спровођење 
поступка ЈН и склапање уговора) и завршиће се са 
реализацијом деонице кроз Пакашницу. 

Након 2015. године завршиће се са реализацијом 
друге и треће деонице. 

 
Пројекат број 3 - Водоснабдевање сеоских насеља 
 
До 2012. године радило се на припремној фази 

(обезбеђивање земљишта, пројектно-техничке 
документације и прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, спровођење поступка ЈН и склапање 
уговора) и на изградњи дела водоводне мреже. 

У 2013. и наредне две године наставиће се са изградњом 
водоводне мреже, резервоара и црпних станица у 
насељеним местима В. Гркљане, Глобаре, Брајковац, 
Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Ђунис, 
Каоник и Јошје. Довођење здраве пијаће воде врши се са 
централног постројења за прераду воде у Мајдеву. 

 
Пројекат 4 - Унапређење безбедности саобраћаја 
 
Постављање хоризонталне и вертикалне сигнали-

зације као и саобраћајне опреме (школске ограде, 
лежећи полицајци, ретрорефлектујући маркери и сл.) у 
зонама школа и др. 

До 2011. године и у 2012. години одрађен је део 
активности у вези са овим пројектом. 

У 2013., 2014. и 2015. години наставиће се са 
активностима на припремној фази (обезбеђивање 
земљишта, израда одговарајућег урбанистичког плана и 
пројектно - техничке документације и прибављање 
неопходних дозвола и сагласности, спровођење 
поступка ЈН и склапање уговора) и приступиће се 
реализацији дела наведених пројеката. 

 
Пројекат број  5 - Регулација реке Расине  
 
Регулација дела реке Расине реализоваће се  у две 

фазе – прва и друга деоница. 
У 2013. години фаза припреме - израда одговарајућег 

урбанистичког Плана и обезбеђивање земљишта, 
комплетирање пројектно техничке документације, 
прибављање неопходних дозвола и сагласности, 
спровођење поступка ЈН и склапање уговора и  
извршиће се регулација прве деонице – од моста у 
Мудраковцу узводно до гробља у дужини од 1200м.  

У 2014. и 2015. години фаза припреме - израда 
одговарајућег урбанистичког Плана и обезбеђивање 
земљишта, комплетирање пројектно-техничке доку-
ментације, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, спровођење поступка ЈН и склапање 
уговора и  извршиће се регулација друге деонице –  од 
моста у Мудраковцу низводно до моста у Бивољу. 

 
Пројекат 6 - Купалиште на Расини 
 
Изградња микроакумулације (језера) и бране на 

реци Расини са уређењем земљишта у зони инундације. 
До 2011. године и у 2012. години одрађен је део овог 

пројекта. 
У 2013., 2014. и 2015. години наставиће се са 

активностима на припремној фази (обезбеђивање 
земљишта, израда одговарајућег урбанистичког плана и 
комплетирање пројектно - техничке документације и 
прибављање неопходних дозвола и сагласности за 
брану и микроакумулацију, спровођење поступка ЈН и 
склапање уговора) и приступиће се реализацији прве 
фазе изградње бране са микроакумулацијом. 

 
Пројекат број 7 -  Аеродром „Росуље“ 
 
Изградња Аеродрома „Росуље“ спроводи се на 

укупној површини од 40,39 ха пољопривредног 
земљишта. Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се 
вршити изградња аеродрома извршен је откуп земљишта, 
у периоду од 2007. до 2012. године, у укупном износу од 
35.945.000 динара. У периоду од  2013. до 2016. године 
планира се извођење радова на полетно слетној стази са 
стајанком и рулним стазама, падобранским кругом, 
полигоном за вежбање, хелијодромом, инфраструктуром 
(струја, вода, канализација, телефон) и израда светлосне 
сигнализације за ноћно слетање и полетање. 

 
Пројекат број 8 - Енергетска ефикасност  
 
Пројекат замена столарије у установама из области 

образовања (основно и средње образовање) и Предшколској 
установи „Ната Вељковић“ обухвата замену столарије у: 

- основним школама „Вук Караџић“ Крушевац,  „Јован 
Поповић“ Крушевац, „Нада Поповић“ Крушевац, 
“Драгомир Марковић“ Крушевац,  „Јован Јовановић Змај“ 
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Мудраковац  „Бранко Радичевић“ Бивоље, „Станислав 
Бинички“ Јасика,  „Деспот Стефан“ Горњи Степош,  
„Страхиња Поповић“ Дворане, ОШ „Васа Пелагић“  
Падеж, ОШ „Кнез Лазар“ Велики Купци, ОШ „Брана 
Павловић“ Коњух и ШОСО „Веселин Николић“; 

- средњим школама: Гимназија, Економско-
трговинска школа, Медицинска школа и Машинско - 
електротехничка школа и 

- ПУ „Ната Вељковић“. 
 
Пројекат број 9 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
 
У 2013.години обавиће се активности на припремној 

фази - откуп земљишта, израда Главних пројеката, 
комплетирање пројектно - техничке документације и 
прибављање неопходних дозвола и сагласности, 
спровођење поступка ЈН и склапање уговора. 

У 2014. и 2015. години приступиће се изградњи 
главних градских колектора и централног уређаја за 
пречишћавање отпадних вода. 

 
Пројекат број 10 - Планови генералне регулације 
 
Овај пројекат обухвата израду урбанистичких 

планова на основу Закона о планирању и изградњи. 
У 2013. години израдиће се следећи планови: ПГР 

„Индустријска зона бр. 1“ (441ха), ПГР „Индустријска 
зона бр. 2“ (551ха), ПГР „Центар  1“ (228ха), ПГР 
„Центар  2“ (245ха) и ПГР „Југ 1“ (397ха). 

У 2014. год. израдиће се следећи планови: ПГР „Запад 
1“ (642ха), ПГР „Запад 2“ (897ха), ПГР „Запад 3“ (296ха) и 
ПГР „Југ 2“ (502ха), а у 2015. години ПГР „Исток 1“ (940 
ха), ПГР „Исток 2“ (745 ха) и ПГР „Исток 3“ (555 ха). 

 
Пројекат број 11 - Изградња постројења за 

комбиновану производњу електричне и топлотне 
енергије 

 
Планирана снага постројења је 8 MW електрична и 

18 MW топлотна. Енергент: дрвна и пољопривредна 
биомаса. „Green field“ инвестиција. 

У 2013. години фаза припреме - израда одговарајућег 
урбанистичког Плана, комплетирање пројектно техничке 
документације, прибављање неопходних дозвола и 
сагласности, спровођење поступка ЈН и склапање уговора. 

У 2014. и наредним годинама приступиће се 
реализацији пројекта. 

 
Пројекат број 12 - Регулација Рибарске реке 
 
Регулација дела Рибарске реке у селу Рибаре од 

моста на регионалном путу Р221а, код скретања за 
Вукању, до следећег моста у дужини од 1400м узводно. 

У 2013. години фаза припреме - израда одговарајућег 
урбанистичког Плана и обезбеђивање земљишта.  

У 2014. години фаза припреме - комплетирање 
пројектно-техничке докуметације, прибављање неопхо-
дних дозвола и сагласности, спровођење поступка ЈН и 
склапање уговора и реализација прве деонице. 

У 2015. години спровођење поступка ЈН и склапање 
уговора и реализација друге деонице. 

 

Пројекат број 13 - Реконструкција магистралних 
дистрибутивних топловода  

 
Реконструкција магистралних дистрибутивних 

топловода реализоваће се у дужини од 2.050м и 
спроводи се у оквиру Програма рехабилитације 
система даљинског грејања KfW - фаза IV.  

У 2013. години фаза припреме - комплетирање 
пројектно техничке документације, прибављање нео-
пходних дозвола и сагласности, спровођење поступка 
ЈН и склапање уговора и почетак реализације пројекта.  

У 2014. години  завршетак реализације пројекта. 
 
Пројекат број 14 -  Затворени тржни центар на 

локацији Старе зелене пијаце 
 
У 2013. години обавиће се активности на припре-

мној фази (израда Главног пројекта, комплетирање 
пројектно-техничке документације и прибављање нео-
пходних дозвола и сагласности за затворени тржни 
центар, спровођење поступка ЈН и склапање уговора) и 
приступиће се реализацији изградње затвореног тржног 
центра на локацији Старе зелене пијаце.  

У 2014. години завршиће се са реализацијом овог пројекта. 
 
Пројекат број 15 - Откуп земљишта 
 
У периоду од 2013. - 2015. године планира се откуп 

земљишта за потребе проширења индустријских зона и 
обезбеђивање градског грађевинског земљишта ради 
ширења града. 

 
Пројекат број 16 - Реконструкција и доградња 

комплекса „Спортски центар“ Крушевац 
 
Овај пројекат обухвата реконструкцију отворених 

базена, (замена базенских плочица у сва три базена и 
поплочавање простора око базена постављање нових 
тобогана са комплетном инфраструктуром и проширење 
малог базена), реконструкција отворених фудбалских 
терена (застирање терена вештачком травом, изградњу 
атлетске стазе и осветљавање наведеног простора) и 
изградњу пратећег објекта „Кућа спорта“. 

У 2013. години обавиће се активности на при-
премној фази (обезбеђивање земљишта, израда Главног 
пројекта, комплетирање пројектно-техничке доку-
ментације и прибављање неопходних дозвола и сагла-
сности, спровођење поступка ЈН и склапање уговора) и 
приступиће се изградњи атлетске стазе. 

У 2014. и 2015. години завршиће се са реализацијом 
овог пројекта. 

 
Пројекат број 17 - Вишеетажна гаража 
 
У 2014. години обавиће се активности на припремној 

фази (обезбеђивање земљишта, израда Главног пројекта, 
комплетирање пројектно-техничке документације и 
прибављање неопходних дозвола и сагласности за 
изградњу вишеетажне гараже, спровођење поступка ЈН 
и склапање уговора) и приступиће се реализацији 
изградње затвореног тржног центра на локацији Старе 
зелене пијаце. 

У 2015. години завршиће се са реализацијом овог 
пројекта. 


