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Извештај о реализацији капиталних  
 пројеката у 2015. 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. 

Средства за реализацију пројекта нису предвиђена 
Одлуком о ребалансу буџета за 2015. годину. 

 
Пројекат број 2 - Регулација  Гарског потокa 
До 2012. године обављене су активности на 

припремној фази, односно обезбеђењу земљишта.  
У 2013. и 2014. години настављено је са 

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

У 2015. години исплаћено је 128.010 динара из 
буџета Града за потребе обезбеђивања земљишта. 

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

обезбеђивања земљишта, пројектно техничке 
документације и прибављању неопходних дозвола и 
сагласности, спровођења поступка јавне набавке, 
склапању Уговора, као и 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.  

У 2015. години изведен је део радова на 
изградњи магистралног цевовода Крушевац-
Здравиње II фаза III етапа, за које је из буџета Града 
плаћено 2.987.182 динара. 

 
Пројекат број 4 - Регулација реке Расине 
У 2013. години донета је скупштинска одлука 

града Крушевца о изради Плана детаљне регулације 
реке Расине. 

Средства за реализацију пројекта нису предвиђена 
Одлуком о ребалансу буџета за 2014. годину, као ни 
Одлуком о ребалансу буџета за 2015. годину.  

 
Пројекат број 5 - Купалиште на Расини 
До 2011. и у 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, као ни Одлуком о ребалансу буџета за 2015. 
годину, због недостатка финансијских средстава.  

 
Пројекат број 6 - Аеродром Росуље 
Ради обезбеђивања комплекса на којем ће се 

вршити изградња аеродрома извршен је откуп 
земљишта у периоду од 2007. до 2014. године у 
укупном износу од  36.492.610 динара.  

У 2015. години добијена је сагласност, од стране 
Директората за цивилно ваздухопловство, за израду 
Пројекта травнате полетно слетне стазе са пратећим 
садржајима. Такође, оверен је Катастарско 
топографски план, од стране Републичког геодетског 
завода, уређено је идејно решење за изградњу 
потребне инфраструктуре за аеродром „Росуље“ и 
добијени су локацијски услови. Израда Главног 
пројекта је у завршној фази. 

Из буџета Града је на име накнада и такси 
плаћено 342.459 динара. 

 
Пројекат број 7 - 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 2014. години настављено је са започетим 
пројектом и за замену столарије је извршено плаћање 
из буџета Града у износу од 11.501.654 динара. 

Замена столарије је обављена у: 
- ОШ „Драгомир Марковић, код које је замена 

столарије обављена у 2013. години,  
- Гимназији - друга фаза, 
- Машинско - електротехничкој школи,  
- Преко Буџетског фонда за заштиту животне 

средине: у ОШ “Брана Павловић“ Коњух, ОШ 
“Жабаре“ - подручно одељење у Мешеву, ОШ “Васа 
Пелагић“ Падеж - подручно одељење у Шашиловцу, 
ОШ “Владисав Савић Јан“ Паруновац - подручно 
одељење у Текијама, ОШ “Станислав Бинички“ 
Јасика - подручно одељење у Срњу, Великој 
Крушевици и Кукљину. 

 
У 2015. години је на објекту Гимназије извршена 

замена дела столарије, за коју је из буџета Града 
плаћено 771.960 динара, док је из донација 
обезбеђено шест прозора приближне вредности од 
363.000 динара. 

 
Пројекат број 8 - Одвођење и пречишћавање 

отпадних вода на територији града Крушевца 
(Фабрика отпадних вода и колектори) 

У 2013. години изабран је конзорцијум 
предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, 
за послове пројектовања и припреме тендерске 
документације. 

 
У 2014. години извршен је откуп земљишта у 

износу од 2.073.052 динара. 
У 2015. години извршен је oткуп земљишта у 

износу од 2.269.669 динара. Урађени су пројекти за 
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изградњу за свих седам колектора из прве групе 
пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), обезбеђене су 
грађевинске дозволе, спроведен је тендерски 
поступак, изабран је извођач радова и уговорени су 
радови за изградњу колектора (ЛОТ 1): 

1. Јасички колектор отпадних вода до споја на 
планирани колектор „Ц“ у Крушевцу; 

2. Реконструкција канализације отпадних вода 
у Улици краља Александра I ујединитеља у 
Крушевцу, од Улице Радомира Јаковљевића до 
прикључка на Кошијски колектор; 

3. Кошијски колектор отпадних вода, од Улице 
поручника Божидара до Улица Петра Јовановића у 
Крушевцу; 

4. Кожетински колектор отпадних вода, од 
Улице мајке Југовића до раскрснице Улице Ћирила и 
Методије и Косовске улице у Крушевцу; 

5. Колектор кишне канализације у насељу 
Багдала III у Крушевцу, од Улице косовске битке до 
улива у постојећи кишни колектор који се налази на 
углу Улице кнеза Павла и Карађорђеве улице; 

6. Колектор кишне канализације у Улици 
колубарске битке у Крушевцу (Иванковачки блок); 

7. Рехабилитација канализационе мреже 
отпадних вода у зони Паруновачког моста. 

 
У 2015. години изедени су радови на Кошијском 

колектору у дужини од 2.156 м пречника цеви ДН 
300, урађене су шахте, испитана је деоница и 
снимљена камером.  

Урађен је део пројектне документације за 
једанаест колектора из друге групе пројеката 
Компоненте 1 (ЛОТ 2). 

 Када је реализација Компоненте 2 у питању, 
расписана је јавна набавка за изградњу Постројења 
за пречишћавање отпадних вода и извршена је 
евалуација техничких понуда.  

 
Пројекат број 9 - Израда постројења за 

комбиновану производњу електричне и топлотне 
енергије 

У 2015. години, због недостатка средстава, није 
реализована ниједна активност на реализацији 
пројекта. 

 
Пројекат број 10 - Регулација Рибарске реке 
Средства за реализацију пројекта нису 

предвиђена Одлуком о ребалансу буџета за 2015. 
годину. 

 
Пројекат број 11 - Затворени тржни центар 

на локацији Старе зелене пијаце 
У 2014. години обављене су припремне 

активности неопходне за реализацију наведеног 
пројекта (израда Главног пројекта, прибављање 
неопходних дозвола и сагласности).   

У 2015. години спроведен је поступак јавне 
набавке, изабран је извођач радова и инвестиција је 
реализована, односно изграђена је надстрешница на 
локацији Старе зелене пијаце, за коју је из 
сопствених средстава Пословног центра плаћено 
12.382.409 динара, док је из средстава буџета Града 
плаћено 13.881.980 динара.  

Пројекат број 12 - 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 око Хале и према балон 
сали до затворених базена). Извршени су радови на 
асфалтирању платоа око сале  „Соко“ и репариран је 
паркет у истој. Извршени су следећи припремни 
радови на атлетско - фудбалско спортском комлексу: 
припремљена је подлога за постављање вештачке 
траве - горњи терени, прилагођено је доње 
игралиште и створени су услови за изградњу 
атлетске стазе у шест тркачких трака 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 радове, у 2013. години, 
плаћено је укупно 3.037.362 динара. 

У 2014. години извршени су радови у вредности 
од 40.962.255 динара (постављен је акцијски семафор, 
рефлектори и извршена је замена столарије у Хали 
спортова, а такође су извршени радови на атлетско 
фудбалско спортском комплексу: постављање 
рефлектора, изградња трибина и риголе, постављање 
конструкције, набавка и уградња спољашњих 
ивичњака и асфалтирање атлетске стазе). 

У 2015. години на атлетско-фудбалском блоку 
(Мичетово игралиште) извршени су радови у 
вредности од 64.655.118,11 динара.  

Из буџета Града плаћено је 14.470.227,92 динара 
за асфалтирање атлетске стазе, изградњу борилишта 
и проширење горњег терена у оквиру атлетско-
фудбалског блока.  

Из средстава Спортског центра финансирани су 
радови у износу од 2.670.051,70 динара и то 
водоводна и канализациона мрежа, уградња коцке, 
скидање и постављање бусена, постављање 
громобрана, израда ограде око рефлектора, 
постављање риголе на атлетској стази и постављање 
кућица за резервне играче.  

Захваљујући донацијама, чија је вредност 
приближно 47.524.838,49 динара, урађен је 
санитарни чвор са инсталацијама (донација фирме 
„Телекомуникације“ Блаце), постављена је вештачка 
трава на фудбалском терену (донација Фудбалског 
савеза Србије), извршено је изливање тартана и 
обележавање атлетске стазе (донација Атлетског 
савеза Србије).  

Такође, постављене су и покретне свлачионице и 
канцеларије. 

 
Пројекат број 13 - Вишеетажна гаража 
У 2014. години обављене су активности на 

припремној фази - израда главног пројекта и 
прибављање неопходне документације (дозволе и 
сагласности) потребне за изградњу објекта. 

У 2015. години је, због промена Закона о 
планирању и изградњи, вршено усаглашавање 
документације у складу са новим законом. 

 


