
15.12.2019. 
Почела изградња Моравског коридора  
 

Радови на изградњи ауто-пута Појате-Прељина, тзв. Моравског коридора 
почела је, како је и најављено, 15. децембра у месту Јасика код Крушевца. Поред 
бројних високих званица, међу којима је био и председник Републике Србије 
Александар Вучић, као и представници Владе и извођача радова - конзорцијума 
„Бехтел – Енка“, амбасадори САД, Велике Британије и Турске, почетку радова на 
изградњи прва од три трасе Моравског коридора присуствовао је и градоначелник 
града Краљева др Предраг Терзић.    

Ауто-пут, дужине 112,3 километра, за четири године, за колико се предвиђа 
да ће бити завршен, повезиваће све веће градове Централне Србије односно 
више од пола милиона људи - Чачак, Kраљево, Врњачку Бању, Трстеник, 
Kрушевац, Сталаћ и Ћићевац, као и Kоридор 10 и ауто-пут „Милош Велики“ 
(Kоридор 11). Предвиђа се да ће деоница од Појата до Крушевца, дужине 27,83 
километра, бити завршена за две године, од Крушевца до Адрана, дуга 53,88 
километара, за три, а део од 30,66 километара, од Адрана, преко Мрчајеваца, до 
Прељине, односно цео ауто-пут, за четири године. Вредност радова, према 
комерцијалном уговору који је Влада Србије потписала са америчко-турским 
конзорцијумом 5. Децембра ове године, износи 745.000.000 евра, а предвиђени су 
и додатни радови и директни и индиректни материјални трошкови од 20 одсто. 

Поред изградње аутопута, који ће бити најмодернији и најшири ауто-пут у 
земљи, пројекат обухвата и регулацију тока реке Западне Мораве и њених 
притока, како мештани приобалних села не би више стрепели од поплава, као и 
изградњу телекомуникационе инфраструктуре. Овај ауто-пут ће имати бесплатан 
интернет, дигиталне знакове и обавештења који ће допринети безбедности 
саобраћаја – возачи ће знати где је био удес, има ли и где гужве, где је клизаво, 
где има магле... Максимална брзина ће бити 130 километара на час, имаће укупно 
11 петљи и 130 осталих објеката - 71 мост, 23 надвожњака, пет подвожњака и 31 
пропуст. 

Председник Србије Александар Вучић је на свечаном отварању радова на 
изградњи прве деонице ауто-пута Појате-Прељина рекао да је поносан на све што 
је до сада урађено, истакавши да ћемо овим ауто-путем моћи свуда да идемо. Он 
је захвалио грађанима што су веровали у своју земљи и показали да, „када 
радимо вредно и заједно, можемо да мењамо себе и променимо своју данашњицу 
и будућност“, као и да нема ништа величанственије од тога. 
  Председник је истакао да се само новим ауто-путевима и фабрикама млади 
могу задржати у Србији и вратити они који су већ отишли и да је најважније да се у 
Србију врати живот који смо почели да губимо од деведесетих година. Он је 
нагласио да инвеститори неће да дођу у Србију тамо где нема ауто-пута, као и да 
су две велике фабрике – Леони и Тај група, дошле у Kраљево тек када им је 
обећано да ће се градити ауто-пут. 

„То мења лице Србије, ми видимо и можемо да разумемо да имамо 
довољно снаге да себе променимо и да своју земљу променимо. Нећемо да нам 
Србија нестаје. Хоћемо да буде пуно деце, а не да слушамо како сви одлазе. Ово 
је за вас и вашу децу и нашу Србију, честитам свима који ће да раде, посебно 



честитам радницима и свима који ће овај велики подухват да изведу“, рекао је 
председник Србије Александар Вучић прриликом церемоније почетка радова на 
изградњи Моравског коридора у месту Јасика код Крушевца.  


