
 
Министри посетили Краљево и Лађевце 
 
У Градској управи града Краљева у  присуству потпредседница Владе 

Републике Србије и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
проф. др Зоране Михајловић и тима МГСИ одржана је седница Савета Рашког 
управног округа. Након тога, уследио је  састанак  потпредседнице Владе проф. 
др Зоране Михајловић са градоначелником града Краљева др Предрагом 
Терзићем и начелником Рашког управног округа Небојшом Симовићем којем су 
присуствовали :  државни секретар Имре Керн, државна секретарка Александра 
Дамњановић, државни секретар Зоран Лакићевић, помоћници министарке Саша 
Стојановић, Лазар Радаковић, Зоран Илић, Вељко Ковачевић, Ђорђе Милић, 
Јованка Атанацковић и Лепосава Сојић, затим директор ЈП „Путеви Србије“ Зоран 
Дробњак, директор „Инфраструктура Железнице Србије“ Мирољуб Јевтић, 
директор „Србија воз“ Југослав Јовић, директор „Србија Карго“ Душан Гарибовић, 
директор Дирекције за железнице Петар Одоровић, помоћник директора Коридори 
Србије Милован Бекрић, директор Грађевинске дирекције Србије Небојша 
Шурлан, директор СМАТСА Предраг Јовановић, директорка ДЦВ Мирјана 
Чизмаров, начелница службе за катастар непокретности Краљево Светлана 
Вељовић, а у име Града су присуствовали и директор ЈП за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева Александар Несторовић, 
директорка ЈП „Градско стамбено“ Краљево Драгана Бикић, директор ЈКП „ 
Путеви“ Краљево Мирко Вуковић, члан Градског већа града Краљева задужен за 
област урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналне делатности Милан 
Милошевић,  руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности Градске управе града Краљева Звонко Ковачевић и 
запослена у  Одељењу за управљање имовином Градске управе града Краљева 
Јелена Негојевић. 

На конференцији за новинаре која је одржана након састанака обратили су 
се градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, начелник Рашког управног 
округа Небојша Симовић и потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић поздравио је праксу 
потпредседница Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре  Зоране Михајловић, која  заједно са државним секретарима, 
својим помоћницима и директорима јавних предузећа обилази округе и градове у 
Србији. „ Ми смо данас разговорали о најважнијим инфраструктурним питањима 
које Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре  и Влада Републике 
Србије реализују на територији града Краљева“, изјавио је градоначелник града 
Краљева др предраг Терзић, а затим појаснио „ ради се о урбаној регенерацији у 
Доситејевој улици укупне вредности 13.000.000 евра, где ће наши суграђани, који 
су до сада живели у становима оштећеним од земљотреса 2010. године, моћи да 
добију потпуно нове станове. Ради се о укупно 366 станова у четири стамбене 
зграде. Такође, разговарали смо о изградњи станова за снаге безбедности у 
Рибници, у насељу Воћареве ливаде, где ће бити изграђено чак 946 станова, а у 
првој фази 200 станова“. 



Градоначелник је истакао екслузивну информацију од потпредседнице 
Владе да ће већ у петак, 1. марта 2019. године, бити расписан тендер за изградњу 
ових станова у Краљеву и у Крагујевцу. 

Такође, рекао је да су разговарали и о другим инфраструктурним потребама 
града Краљева, наставку изградње северне обилазнице, где је неопходно да град 
Краљево до пролећа наредне године припреми пројектно техничку документацију 
за целокупну трасу и где би држава помогла изградњу, као и о изградњи прве 
фазе пута ка Гочу са коловозном траком, торотаром, али и са одвођењем 
атмосферских вода. С обзиром да је Краљево град који је потпуно уништен у 
приватизацијама након 2000. године „Путеви Србије“ ће изградити и трећу траку за 
фабрику „Леони“. 

„Поред ових пројеката који су веома значајни за град Краљево и које ћемо 
реализовати у наредној години, веома је важно било говорити и о проблемима. 
Говорили смо о кашњењу изградње надвожњака у Краљеву и понудили смо 
решење, односно изградњу алтернативног правца који ће користити грађани 
Краљева, ватрогасне јединице, хитна помоћ, полиција, до завршетка изградње. То 
је улица која води од Јована Дерока ка Зеленој гори где ће „Путеви Србије“ 
изградити ову саобраћајницу , а „Инфраструктуре Железнице“ ће се потрудити да 
овде изгради кружни прелаз“, изјавио је градоначелник Краљева на крају 
излагања, а затим се захвалио потпредседници Владе због тога што је разумела 
наш проблем реконструкције надвожњака и што је за свега неколико минута са 
директором „Путеви Србије“ и директором „Инфраструктуре Железнице“ 
договорила начин решавања овог проблема и временски рок до када ће  бити 
решен. 

Присутним  представницима медија затим се обратио начелник Рашког 
управног округа Небојша Симовић истичући:  „Данас смо имали састанак Савета 
округа где су били присутни градоначелници Новог Пазара, Краљева и 
председници општина Врњачка Бања, Рашка и Тутин. Пре свега желим да се 
захвалим председнику државе Александру Вучићу и потпредседници Владе 
Зорани Михајловић на једној великој подршци у решавању три стратешка питања 
за Рашки округ и не само за Рашки округ, него и за округе у нашем окружењу,  
Моравички, Расински и Шумадијски. Прво је питање отварања аеродрома 
„Морава“ у Лађевцима, који много значи за туризам, пољопривреду и привреду, за 
нове инвеститоре, за развој бања, духовних центара, Копаоника, Златибора и свих 
других дестинација у његовој близини. Други стратешки циљ и стратешка 
инвестиција о којој смо данас причали, која је значајна за Рашки, Расински и 
Моравички оркуг јесте изградња коридора Појате - Прељина. Причали смо и на 
тему када ће то кренути, сами знати шта можемо очекивати када се то заврши, 
једна брза инфраструктура која ће омогућити развој, и ништа више неће изгледати 
исто ни у Краљеву ни у Врњачкој Бањи, ни у Крагујевцу, ни у Чачку, када се отвори 
аердором и уради аутопут. Трећа јако важна ствар за Рашки округ и за наше 
општине јесте изградња и дела односно крака аутопута од Дуге Пољане до 
Сјенице која ће бити у склопу изградње аутопута до Црне Горе. Све то нам даје за 
право да кажемо да ћемо у наредним годинама које долазе да Рашки округ  и овај 
део Централне Србије имати брз развој и да ће постати дестинација за један 
бољи квалитетнији и богатији живот наших суграђана“, начелник Симовић је 



завршио своје обраћање изразивши велику захвалност и похвале Министарству 
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, са којима су радили велики број 
Пројеката, од озакоњења преко спровођења других закона где сматра да је 
показана професионалност и организованост наших локалсних самоуправа. 

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, 
саобраћаја инфраструктуре проф. Др Зорана Михајловић је своје излагање 
започела изражавајући задовољство што се са својим помоћницима, државним 
секретарима и директорима поново налази у Краљеву. 

 „Разговарали смо не само са градоначелником Краљева, већ и са 
председницима општина Рашког округа“ изјавила је окупљеним представницима 
медија, а затим додала „ оно што бих издвојила су стратешки највећи пројекти, на 
којима радимо неколико година. Када смо последњи пут била у Краљеву имала 
сам састанак са целим Рашким округом у истој овој сали и када смо говорили о 
Моравском коридору деловало је да ће се радити на томе, па кад буде биће, а ја 
данас слободно могу да кажем да ћемо ми верујем у току ове године почети 
радове. То значи, да смо  пројектно - техничку документацију највећим делом 
Моравског коридора завршили, да ћемо почети и експропријацију и да ћемо ми 
практично ове године закључити уговор о финансирању и да ћемо започети 
радове. Мислим да је то стратешки најважнији пројекат“, нагласила је 
потпредседница Владе. 

„На прво место не стављам аеродорм „Морава“, јер сматрам да, када смо  
потписали уговоре које смо потписали са „Аеродрмима Србије“ и са 
Министарством одбране, коцка је бачена, коначно смо направили оне најважније 
кораке у бирократији и администрацији, да то тако назовем, и могу слободно да 
кажем да аеродром јесте мешовити аеродором и ми сада радимо даље. Ми сада 
улажемо 8,6 односно 8,5 милиона евра у све оно што је потребно за аеродром 
Краљево и у јуну месецу,  28. јуна, надам се да ће први авиони типа БОИНГА 737 
моћи да полете и слете. Можда ћемо заједно као што и разговарали правити овде 
и војно цивилни аеро митинг. У сваком случају тај аеродром почиње да живи и као 
цивилни аердором о чему смо причали такође дуги низ година“, изјавила је 
министарка, а затим наставила даље излагање „оно што мислим да је веома 
важно, разговарали смо данас и о тим пројектима, који су негде веза и са 
регионалним путевима, негде су делом локални, негде су потпуно регионални 
путеви инфраструктуре су  у питању, али смо заједнички налазили и договарали 
се око приоритета, око свега онога што ћемо радити у 2019.години“.  

Министарка Михајловић је нагласила да је „јако важно што почиње 
реконструкција пута Нови Пазар – Тутин, извођач који је изабран је турска 
компанија „Ташијапи“ и ради препројектовање пројекта који је раније направњен, а 
ми очекујемо почетак радова у мају месецу. Дуго се причало о реконструкцији овог 
пута, тако да ми је драго да смо сада отприлике на корак да обележимо почетак 
радова. Такође, мислим да је веома значајно да смо направили заједничке 
договоре везано за рехабилитацију односно реконструкцију пута ка Гочу, јесу две 
фазе, али ова прва фаза коју желимо да радимо је фаза где постоји и школа, где 
постоје и ђаци итд све што је потребно ми ћемо урадити и прву и  другу фазу и 
договор. Наш план у току 2019. године је да завршимо комплетну рехабилитацију 
пута ка Гочу“.  



„Оно што је важна вест је да у петак, 1. марта, објављујемо јавне позиве 
дакле тендере потенцијалним извођачима за изградњу станова за снаге 
безбедности и у Краљеву и у Крагујевцу, где је укупно 400 станова. Ми планирамо 
у наредних месец дана да распишемо јавне позиве и за Београд, Нови Сад и 
Сремску Митровицу и верујем да ћемо ове године моћи да се похвалимо са тим да 
смо почели радове за најмање три до четири хиљаде станова. Мислим да су то 
важне и добре вести и да је инфраструктура база сваког развоја, да ли је у питању 
мања локална самоуправа са мањим бројем становника или већа, потпуно је 
свеједно, морамо да учинимо све да сви имају исте и једнаке услове за раст и за 
развој“, своје излагање завршила је потпредседница Владе. 

 
Потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић и министар одбране 

Александар Вулин су, након одржаних састанака у Градској управи, обишли  
Аеродром „Морава“ у Лађевцима, где су им добродошлицу пожелели директор 
предузећа „Аеродроми Србије“ Зоран Павловић, директор СМАТСА Предраг 
Јовановић, директорка Директората Цивилног ваздухопловства Мирјана 
Чизмаров, помоћник министарке Зоран Илић, начелник Рашког округа Небојша 
Симовић и градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 

Након обиласка комплекса Аердорома „Морава“, директор предузећа 
„Аеродроми Србије“ Зоран Павловић и командант  98. Ваздухопловне бригаде РВ 
и ПВО пуковник Дејан Васиљевић, у присуству потпредседнице Владе и министра 
Одбране, потписали су Записник о прегледу и стању непокретности на аеродорму 
„Морава“. 

Таблу са именом аеродорома, након потписивања записника, свечано су 
открили потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић и министар Одбране 
Александар Вулин. 

 
 
 


