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Град Краљево је центар Рашког управног округа, некадашњи индустријски центар. Налази се на југозападу Србије, на ушћу реке 
Ибар у Западну Мораву. Има богату историју и културу, и окружују га задужбине великог жупана Стефана Немање - Студеница, затим 
Љубостиња, Градац и средњовековна тврђава Маглич. Овај град познат је и по томе што има један од најстаријих урбанистичких 
планова у Србији – он је други после Пожеге који је добио урбанистички план кога је нацртао лично кнез Милош, 1832. У центру града 
– налази се савршено правилан круг до којег воде улице које се, опет, укрштају под правим углом. 

Према попису из 2002. године Краљево има око 122.000 становника. Постојећи канализациони систем чини сам град Краљево, 6 
припадајућих насеља (Рибница, Грдица, Чибуковац, Јарчујак, Кованлук, Ковачи) и 9 околних села (Матарушка Бања, Жича, Ратина, 
Конарево, Адрани, Драгошињци, Метикоши, Матаруге и Прогорелица). Канализациона мрежа постоји у свим насељеним местима 
ове агломерације (приближно 90.000 становника) међутим нека насеља још увек нису повезана на постојећи канализациони систем. 
Његов већи део је у јако лошем стању, са високим степеном инфилтрације, а све отпадне воде изливају се директно у реке Западну 
Мораву и Ибар без адекватног пречишћавања. Изградња система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода, реконструкција 
постојеће и изградња нових делова канализационе мреже апсолутни је приоритет за спречавање даљег загађења Мораве и Ибра, и 
услов за еколошки прихватљив и одржив развој Краљева и припадајућих општина. 

Овај пројекат управо има за циљ побољшање квалитета саме животне средине на овом подручју и то санитарном заштитом и смањењем 
ризика по јавно здравље за грађане Краљева. 

Пројектни тим урадио је тендерску документацију за изградњу постројења са прераду отпадних вода, реконструкцију 9,3 километара 
постојеће канализационе мреже и изградњу 3 километара нове, реконструкцију пумпних станица Грдица и Рибница као и изградњу 
две нове пумпне станице. Такође, тендерска документација укључује и решење важног питања атмосферске канализације у смислу 
њене реконструкције у дужини од 0,6 километара и изградњу потпуно нове у дужини од 1,1 километар. 

Више о пројектима: www.ppf.rs
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