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Извештај о реализацији капиталних пројеката у 

2014. години 
 
Пројекат број 1 - Источна обилазница 
 
До 2012. године урађена је планско техничка 

документација, започет је поступак експропријације 
земљишта и реализован је један део Источне 
обилазнице од Паруновачког моста до укрштаја са ул. 
Балканском (ул. Мићуна Павловића) – једна трака, као 
и део објеката на деоници од ул. Балканске до Северне 
обилазнице (насип, мостови и пропусти).  

Како је постојећа планска документација застарела 
на основу Закона о планирању и изградњи и Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, то се у 2013. и 
2014. години радило на измени планско техничке 
документације. 

 
Пројекат број 2 - Регулација  Гарског потокa 
 
До 2011. године обављене су активности на 

припремној фази - обезбеђење земљишта. У 2013. и 
2014. години настављено је са обезбеђивањем 
земљишта за реализацију пројекта. 

У току 2014. године исплаћено је 2.122.900 динара 
из буџета Града за потребе обезбеђивања земљишта. 

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

обезбеђено је земљиште, пројектно техничка 
документација и прибављене су неопходне дозволе и 
сагласности, спроведен је поступак јавне набавке и 
склопљен Уговор и радило се на изградњи дела 
водоводне мреже. У 2013. години реализована је 
активност изградње водоводне мреже у селу Брајковац.  

У току 2014. године извршено је плаћање из буџета 
Града у износу од 129.300 динара, на име инвестиције 
„Изградња система водоснабдевања у насељеном месту 
Брајковац“ која је завршена у 2013. години.  

 
Пројекат број 4 - Унапређење безбедности 

саобраћаја 
 
У 2011. и 2012. години одрађен је део активности у 

вези са овим пројектом и за то су издвојена средства у 
износу од 8.333.572 динара.  

У 2013. години и 2014. години, спроведен је 
поступак јавне набавке за избор извођача за израду 
пројектно техничке документације из области 
унапређења саобраћаја у зонама школа на државним 
путевима у насељеним местима Купци, Горњи Степош, 
Мајдево, Рибаре и Падеж. Изабрани понуђач је израдио 
пројектно техничку документацију. Након тога 
добијена је сагласност на исту од стране ЈП „Путеви 
Србије“. Такође, у току 2014. године у оквиру овог 
пројекта, извршена је набавка и постављање монтажно-
демонтажног саобраћајног полигона за обуку деце.  

У 2014. години плаћено је 2.501.050 динара на име 
реализације пројекта. 

 
 
 

Пројекат број 5 - Регулација реке Расине 
У 2013. години, донета је скупштинска одлука 

града Крушевца о изради Плана детаљне регулације за 
регулацију реке Расине. 

Средства за реализацију пројекта нису предвиђена 
Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину. 

 
Пројекат број 6 - Купалиште на Расини 
 
У 2011. и 2012. години одрађен је део овог 

пројекта. Извршено је партерно уређење пешачке стазе, 
постављање урбаног мобилијара, зеленила, осветљења, 
споменика црвеноармејцима и уређена је 
саобраћајница.   

Средства за наставак реализације пројекта нису 
предвиђена Одлуком о ребалансу буџета за 2014. 
годину. 

 
Пројекат број 7 - Аеродром Росуље 
 
Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се 

вршити изградња аеродрома извршен је откуп 
земљишта у периоду од 2007. до 2013. године у 
укупном износу од 36.445.941 динар. 

У току 2014. године плаћене су таксе, које се 
односе на пренос земљишта прибављеног у ранијем 
периоду, у износу од 46.669 динара. 

 
Пројекат број 8 - Енергетска ефикасност - 

замена столарије у установама у области 
образовања 

 
У 2013. години извршена је замена столарије у 

градским, приградским и сеоским школама у вредности 
од 28.173.218 динара. 

У току 2014. године извршено је плаћање из буџета 
Града у износу од 11.501.654 динара, и то за замену 
столарије у: Машинско електротехничкој школи, а која 
је обављена крајем 2013. године, Гимназији, ОШ 
„Драгомир Марковић“, ОШ „Станислав Бинички“, и 
преко Буџетског фонда за заштиту животне средине.  

 
Пројекат број 9 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
 
У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа 

на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове 
пројектовања и припреме тендерске документације и у 
току је израда главних пројеката. 

У току 2014. урађено је Идејно техничко решење за 
постројење за пречишћавање отпадних вода. Решења за 
експропријацију 14 катастарских парцела постала су 
правноснажна. Комисија за планове усвојила је 
Предлог одлуке о приступању изради Плана детаљне 
регулације за постројења који је неопходан за 
прибављање грађевинске дозволе. 

У 2014. години извршен је откуп земљишта у 
износу од 2.073.052 динара. 

Такође, у току 2014. године издати су претходни 
услови јавних предузећа за реконструкцију 
канализационе мреже у ул. Краља Александра 
Ујединитеља, од ул. Радомира Јаковљевића до 
прикључка на Кошијски колектор. Достављене су 
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копије катастарског плана водова и извода из листова 
непокретности. Издата је и информација о локацији, 
урађен је ситуациони план и издати су водни услови од 
ЈПВ Србијаводе.  

Издати су и претходни услови јавних предузећа 
Телеком, Србија гас, Градска топлана, ЕПС и 
Србијаводе за следеће активности:  

 
- продужетак изградње Кошијског колектора 

отпадних вода од ул. Поручника Божидара до ул. Петра 
Јовановића, за које постоје и саобраћајно-технички 
услови ЈП „Путеви Србије“; 

- изградња Читлучког колектора од Читлука до 
споја са колектором Ц; 

- изградња Лазаричког колектора од ул. 
Железничке до споја са Јасичким колектором, за који 
постоје и претходни услови од ЈП „Железница Србије“; 

- реконструкција дела Јасичког колектора од споја 
на колектор Ц; 

- изградња атмосферске канализације у насељу 
„Багдала 3“ од ул. Косовске битке до улива у постојећи 
атмосферски колектор на углу ул. Кнеза Павла; 

- продужетак изградње Кожетинског колектора 
отпадних вода од ул. Мајке Југовића до раскрснице ул. 
Ћирила и Методија и Косовске улице; 

 
- изградња кишне канализације у Ул. Колубарске 

битке, Саве Шумановића и Вулета Качаревића; 
- изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода, за које постоје и претходни услови од 
Србијашуме, Републичког хидрометеоролошког завода, 
Министарства одбране, Завода за заштиту природе 
Србије, ЈКП Крушевац, решење о противпожарној 
сагласности, решење Завода за заштиту споменика 
културе Краљево и технички услови „Електромреже 
Србија“. 

За изградњу фекале канализације у зони Паруновачког 
моста постоји информација о локацији, копија плана, лист 
непокретности, издати су претходни услови ЈП „Србија-
гас“, „Телекома“ и ЈП „Градска топлана“. 

Издате су две локацијске дозволе (за Кошијски и 
Кожетински колектор). 

 
Пројекат број 10 - Планови генералне регулације 

- Израда урбанистичких планова на основу Закона о 
планирању и изградњи 

 
На основу Скупштинске одлуке о изради планова 

генералне регулације у току је припрема подлога за 
планове генералне регулације и израда и усвајање ових 
планова.  

 
Пројекат број 11 - Израда постројења за 

комбиновану производњу електричне и топлотне 
енергије 

 
У току 2014. године није реализована ниједна 

активност пројекта. 
 
Пројекат број 12 - Регулација Рибарске реке 

 
Средства за реализацију пројекта нису предвиђена 

Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину. 

Пројекат број 13 - Затворени тржни центар на 
локацији Старе зелене пијаце 

 
У току 2014. године припремљена је пројектно-

техничка докуменација и добијене су све потребне 
сагласности за реализацију пројекта, као и грађевинска 
дозвола.  

 
Пројекат број 14 - Реконструкција и доградња 

комплекса "Спортски центар" Крушевац 
 
У 2013. години извршена је реконструкција Хале 

спортова (замена паркета, термо изолација, осветљење, 
озвучење Хале, мокрих чворова за посетиоце, 
поплочавање платоа око објекта и стазе према балон 
сали до затворених базена). Извршени су радови на 
асфалтирању платоа око Сале „Соко“ и репариран је 
паркет у истој. На атлетско-фудбалско спортском 
комплексу извршени су следећи припремни радови:  

 
- припремљена је подлога за постављање вештачке 

траве на горњем терену,  
 
- на доњем терену нивелисана је и проширена 

атлетска стаза, тиме су створени услови за изградњу 
атлетске стазе по стандардима светске Атлетске 
федерације и посејана је трава на фудбалском терену. 
Наведеним припремним радовима створени су 
предуслови за даљи наставак радова. За напред 
наведене активности пренета је обавеза у 2014. годину, 
у износу од 794.820 динара, што је и измирено у првих 
шест месеци 2014. године.  

 
У току 2014. године постављен је акцијски 

семафор, рефлектори, извршена је замена столарије у 
Хали спортова и термоизолација фасаде на згради Хале 
спортова. Такође, извршени су радови на Атлетско-
фудбалско-спортском компексу: постављање 
рефлактора, изградња трибине и риголе, постављање 
конструкције, набавка и уградња спољашњих 
ивичњака, асфалтирање атлетске стазе и постављање 
потпорног зида на горњем терену.  

 
За ове активности плаћено је из буџета Града 

19.384.858 динара, из сопствених средстава 2.433.343 
динара,  и из донаторских средстава 18.349.234  динара. 

За активности завршене у 2013. и у 2014. години, у 
2014. години плаћено је укупно 40.962.255 динара и то 
из буџета Града 20.179.678 динара, из сопствених 
средстава 2.433.343 динара, а из донаторских средстава 
18.349.234 динара.  

 
Пројекат број 15 - Вишеетажна гаража 
 
У 2014. години израђен је главни пројекат и 

прибављене су неопходне дозволе и сагласности 
потребне за изградњу објекта. 

 
 
 
 


