
10.12.2019. 
Челни људи округа и локалних самоуправа кроз које ће проћи Моравски коридор  
разговарали са потпредседницом Владе и министарком Зораном Михајловић 
 

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић састала се са начелницима 
управних округа и  градоначелницима градова и председницима општина кроз које 
ће проћи ауто-пут Појате-Прељина, тзв. Моравски коридор.  

У разговору о реализацији овог великог инфраструктурног пројекта, 
потпредседница Владе и министарка је нагласила да се Моравски коридор, ауто-
пут који ће да повеже више од 700.000 људи директно, гради за будућност Србије. 
Како је изјавила након састанка, направљен је први заједнички договор око тога 
шта треба чинити.    

„Очекујемо да за две године повежемо Крушевац са Коридором 10, за око 
три године Краљево са „Милошем Великим”, а да за четири године читав ауто-пут 
од Појата до Прељине буде завршен. Знамо колико смо имали проблема на неким 
претходним пројектима и зато не желимо да те грешке понављамо, него да ово 
буде пример како треба да се реализује један велики пројекат у Србији”, рекла је 
Михајловићева, уз напомену да ће локалне самоуправе са начелницима округа 
формирати мале тимове који ће имати задатак да све административне послове 
завршавају што брже.  
 Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао значај 
изградње Моравског коридора за град Краљево, којим ће се наш град приближити 
Београду.  

„Становници Краљева ће моћи за нешто више од сат времена да стигну до 
Београда и, преко Средње Европе, до западне Европе. Са друге стране, 
повезивањем са Нишем омогућићемо грађанима Краљева и Рашког управног 
округа да могу веома брзо да, преко Северне Македоније, стигну до Грчке, а преко 
Бугарске и до Турске“, рекао је Терзић, додавши да је немерљив значај и 
аеродрома „Морава“. 

„Отварање аеродрома „Морава“ у Лађевцима омогућиће и да ваздушним 
путем Краљевчани могу да обиђу европске дестинације, али и гостима из читаве 
Европе да дођу у Краљево, да обиђу Жичу, Студеницу, средњовековни град 
Маглич. Мислим да ће Рашки, Моравички и Расински округ на овај начин оживети, 
да ће Краљевчани остајати да живе у свом месту, али да ће се и велики број људи 
који су се одселили сада коначно у свој град вратити“, рекао је др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева, након састанка са потпредседницом Владе Републике 
Србије и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др 
Зораном Михајловић.  
 Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић је изјавио да сада 
следе велики рад и велика одговорност и да су начелници округа преузели 
вођење тимова који ће се бавити изградњом коридора. Пут ће бити 
дигитализован, један од најбољих ауто-путева у Србији, најшири и највећи. Драго 
ми је да је Србија, и Рашки округ, поред аеродрома „Морава“, који ће кренути са 
првим летовима 17. децембра, добила још једну стратешку инвестицију коју смо 
чекали деценијама. То ће свакако омогућити и развој привреде и пољопривреде и 



омогућити останак људи на том подручју“, поручио је начелник Рашког управног 
округа Небојша Симовић.  

Састанку са потпредседницом Владе и министарком грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре присуствовали су и начелници Расинског и 
Моравичког округа, као и градоначелници Чачка и Крушевца и председници 
општина Ћићевац, Варварин, Трстеник и Врњачка Бања. 

Дужина ауто-пута Појате-Прељина је 112,32 километра, а максимална 
дозвољена брзина на ауто-путу биће 130 километара на сат. Планирана је 
изградња укупно 11 петљи и још 130 објеката на траси ауто-пута, од чега 71 
моста, 23 надвожњака, пет подвожњака и 31 пропуста. Ауто-пут ће испуњавати 
највише стандарде у погледу грађевинарства, телекомуникација и безбедности 
саобраћаја. Ауто-пут треба да буде отворен 2024. године.  
 
 
 

 


