
Аеродром „Морава“ отворен на Видовдан 
 

„Морава”, мешовити војно-цивилни аеродром у Лађевцима код Kраљева, на 
Видовдан, 28. јуна 2019. године, отворен је за међународни цивилни ваздушни 
саобраћај.  

На свечаности поводом отварања говорио је председник Републике Србије 
Александар Вучић, а догађају су присуствовали и председавајући Председништва 
Босне и Херцеговине Милорад Додик, председници народних скупштина и 
председници влада Републике Србије и Републике Српске, потпредседница 
Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић и министри у Влади Републике Србије, војни врх, бројне званице из 
земаља у региону, градоначелници и председници општина у окружењу, народни 
посланици из града Краљева, представници краљевачке привреде, грађани...  

У име града домаћина, госте је дочекао градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић, као и начелник Рашког управног округа Небојша Симовић и директор 
Аеродрома Србије Михајло Здравковић. 

Истакавши да је данас Видовдан, велики и свети дан за све Србе, ма где да 
они живе, да је прошло је 630 година од боја на Косову, 30 од Газиместана, 20 од 
НАТО агресије, председник Вучић је рекао: 

„После свих тих дана, ми данас Видовдан обележавамо овде, на 
новоотвореном аеродрому „Морава“ у Лађевцима. И ово данас јесте ново место, 
једно од многих са којих Србија може у небо, преко неба, али до нових 
дестинација, циљева и резултата“.  
 Како је истакао, морамо да бирамо рад, ауто-путеве, аеродроме, фабрике, 
раднике, нове послове као будућност, не одричући се ни онога што је било 
најважније и најсветије у српској историји - очувања имена и презимена. Морамо 
да идемо у корак са светом, али не дајући ником право да нам укида понос, 
достојанство, могућност да наша деца уче српски језик, да имају право на слободу 
вероисповести и да знају добро шта се догодило у Јасеновцу, Јадовну и 
Пребиловцима, али и на Солунском фронту и сукобима из деведесетих година. 
  „Ја сам поносан што се данас налазим овде... Оно на шта сам посебно 
поносан је чињеница да ми више нисмо жртве и да нема потребе да се на такав 
начин обраћамо ни својој ни међународној јавности... Ми стварамо своју судбину и 
о њој одлучујемо. Очи су нам окренуте ка будућности, ка дому наше деце, а не 
само наших дедова“, поручио је председник истакавши да „морамо да имамо више 
деце, јер без тога нема ни будућности Србије, ни нашег народа. И то је најважнија 
порука на овај свети дан“. Како je навео, пут у будућност је дугачак, са 
километрима путева, пруга, аеродромима, фабрикама, инвестицијама, радним 
местима, који морају да буду заједнички за све.  

Председник Вучић је истакао да је приликом обиласка аеродрома „Морава“ 
међу запосленима упознао Краљевчанку која је радила у иностранству, у страној 
авио компанији, али се вратила и у свом граду планира будућност, а „то је оно за 
шта се боримо, за шта живимо, због чега радимо... данас се поносимо већим 
запошљавањем, и дичимо се новим аеродромима, новим путевима“.  

Аеродром „Морава“ је први цивилни аеродром отворен после 1986. године, 
када је отворен аеродром у Нишу. Према речима председника Вучића, на томе се 



неће стати и наћи ће се начин за сличне подухвате у Пониквама и између Бора и 
Зајечара, као и да се заврше ауто-путеви.  

„Наћи ћемо начин да то завршимо, а да не повећавамо јавни дуг. И да 
завршимо све ауто-путеве које смо кренули да радимо и који живот значе нашим 
људима. Када изградите путеве, пруге и аеродроме, када имате стабилност јавних 
финансија, повећавање плата и пензија, онда људи знају да имају будућност“, 
рекао је Вучић нагласивши да се будућност овог региона налази у нашој 
способности да прихватимо и створимо реалност, одмакнемо од грандоманије и 
да умемо да памтимо и заборавимо, у одређеној мери и опростимо.  

„Велики је то посао. А ми у Србији морамо да га обавимо. И радимо га 
данас на овом аеродрому, који од мита прави модерну стварност. Градимо га 
сваким километром путева и пруга, сваким новим погоном, школом и болницом, 
јер све то колико сутра биће заједничко добро свих људи на Балкану, колико и 
нашој Србији. Што је најважније, за оно што радимо, не мора нико да гине. Само 
модерна, јака и просперитетна Србија мора да буде добра и за све друге у 
региону“, поручио је председник Вучић. 

Kако је рекао, поносан је што су представници српског народа из Црне Горе, 
Републике Српске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, свих земаља 
региона присуствовали отварању. Он је са њима на састанку након отварања 
разговарао о томе шта је то што може бити учињено за очување српског имена и 
презимена и да Срби могу да остану и опстану на својим огњиштима. 

„Будућност Србије је у аеродромима, путевима, пругама, фабрикама. 
Заједнички ћемо успети да побеђујемо и покушати да вратимо што је могуће већи 
број Срба који су нашу земљу напустили, да дођу на своје огњиште, да овде имају 
будућност, да имамо више деце и да имамо бољи животни стандард. Нека вам је 
срећан Видовдан, велики, свети, српски празник, да из пораза једном заувек 
научимо како поуке да извучемо и како само победе да остварујемо у будућности. 
Овај аеродром је ваша једна мала, али рекао бих победа која најављује много 
великих победа у будућности“, рекао је Вучић поручивши „да смо полетели са 
аеродрома не да бисмо пали, него да бисмо отишли још даље, да бисмо летели 
још више“.  

Церемонији свечаног отварања аеродрома претходио је и летачки програм 
војних авиона и део у коме су наступили Мешовити хор Министарства одбране и 
Војске Србије, Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“, 
краљевачки фолклорни ансамбл „Kарановац“. Први путнички авион слетео је на 
пресвучену писту аеродрома.  

Аеродром „Морава“ је трећи међународни аеродром у нашој земљи, 
смештен у срцу Србије, на 15 км од Kраљева, 21 км од Чачка, 32 км од Горњег 
Милановца и 39 км од Kрагујевца.  

Према одлуци Владе Републике Србије, аеродром ће добити и стални 
гранични прелаз за међународни саобраћај путника и робе са инспекцијским 
службама. Будући да су авиокомпаније већ исказале интересовање за летове са 
„Мораве“, одмах по добијању дозволе за рад, почеће и разговори са оператерима. 
Тренутно запошљава 37 радника, а у пуном капацитету се предвиђа да ће моћи да 
сервисира до милион путника на годишњем нивоу. 


