
17.12.2019. 
Отворен аеродром „Морава“: некада смо од Kраљева до Београда путовали три 
сата, а сада до Беча стижемо за само сат и по! 
   
 „Историјски дан и за Краљево и за Чачак, и за читав Рашки и Моравички и 
Златиборски округ“, рекао је 17. децембра 2019. године градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић уочи првог полетања авиона са аеродрома „Морава“ 
у Лађевцима код Краљева.   

Техничким слетањем авиона наше националне авио-компаније Air Serbia из 
Београда на аеродром „Морава“ у Краљеву, званично су отпочели летови на 
линијама од јавног значаја из Краљева. Дочекан воденим топовима, авион ATR 
72-500 је потом, неколико минута пре поднева, полетео за Беч. Густа магла је 
одгодила слетање авиона предвиђено за 7.15, и полазак за Беч планиран за 7.55 
часова, али је, чим су временске прилике дозволиле, авион слетео на аеродром 
„Морава“ и, са седамдесетак путника, кренуо пут аустријске престонице. Линија за 
Беч ће функционисати током целе године, два пута недељно током зимског 
периода, а три пута током лета.   

Како је истакао градоначелник Краљева, генерације Краљевчана су сањале 
овај дан. Жеља им се испунила - да из родног града путују на европске 
дестинације - авионом.   

„Први пут из Лађевацa полеће авион за Беч. Пре само неколико година, од 
Краљева до Београда било је потребно више од три сата аутом, а данас из 
Лађеваца до Беча стижете за свега сат и по авионом. Мислим да је то још један 
доказ напретка овог дела Србије, подршке коју Краљево и Чачак имају од 
председника Републике Србије и Владе Републике Србије. Очекујем да ће у 
наредним годинама, изградњом Моравског коридора, отварањем фабрика „Леони“ 
и „Тај групе“ у Краљеву, „Форверк“ у Чачку, читав западни и централни део Србије 
добити оно место које заслужује. Краљево ће постати индустријски град, који је 
добро инфраструктурно повезан са свим градовима у Србији, али и са 
иностранством. Очекујем да је ово почетак новог живота града на Ибру и да ћемо 
у годинама које следе говорити само о успесима и о добрим резултатима“, 
поручио је др Предраг Терзић, уз најаву да је линија за Беч само прва линија која 
ће саобраћати са аеродрома „Морава“ и да ће у наредним годинама бити 
отваране линије ка Турској, Немачкој и другим европским дестинацијама.   

Градоначелник Терзић је захвалио председнику Србије Александру Вучићу 
за све учињено за град Краљево будући да, захваљујући и другим 
инфраструктурним пројектима које председник Вучић и Влада Републике Србије 
реализују на територији нашег града, Краљево постаје значајан град на мапи 
Србије.  

 „Апсолутно сам уверен да ће град Краљево наставити да се развија и 
напредује. Мислим да ћемо се на пролеће поново наћи на аеродрому „Морава“ 
поводом изградње нове аеродромске писте, након чега нас очекују и нови летови. 
Од пролећа већ ка Солуну, а након тога и ка другим градовима у Европи“, изјавио 
је Терзић, који је заједно са званичницима града Краљева, начелницима Рашког и 
Моравичког управног округа, као и челним људима Чачка, Новог Пазара, Тутина, 



Врњачке Бање, Рашке, привредницима и представницима медија, био путник на 
првом лету са „Мораве“.  

Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић је нагласио да је овај 
дан деценијама чекан и подсетио да су пре неколико дана почели радови на 
изградњи ауто-пута.  

„Уз аеродром „Морава“, имаћемо две стратешке инвестиције које ће 
променити начин живота и у Рашком округу и у овом делу Србије. То ће бити од 
великог значаја за развој туризма. Ту су Врњачка Бања, Копаоник, Златибор... 
најбоље туристичке дестинације које Србија има, духовни центри... Надам се да 
ће то довести много нових гостију, да ћемо туристичку понуду подићи на виши 
ниво. Аеродром ће отворити и могућност нових привредних инвестиција“, поручио 
је начелник Рашког управног округа.    

Он је најавио да ће се у наредном периоду радити и велика карго писта, која 
ће моћи да прими и највеће авионе, намењена пре свега извозу робе која се 
производи у овим окрузима, као и за увоз из иностранства. Такође, планирана је 
изградња великог карго центра, што ће дати могућност за развој пољопривреде.  

„Данас су овде са нама привредници из оба округа, могу да кажем врло 
успешни, да не кажем најбољи. Није било места за све, али се надам да ћемо и 
њима омогућити да врло брзо са „Мораве“ одлете у свет, заврше посао и да се 
врате. Оно што је најважније, омогућили смо нашој деци да са аеродрома 
„Морава“ могу да оду у свет, али са повратном картом, да могу да се врате, јер ће 
овде у наредним годинама бити добра дестинација за бољи и квалитетан живот“, 
поручио је Симовић и подсетио:  

„Када је председник Александар Вучић, коме упућујем захвалност, долазио 
за отварање аеродрома „Морава“ са министарком грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зораном Михајловић и министром одбране Александром 
Вулином, дато је обећање да ће у наредне две године бити изграђена велика 
карго писта, дужине четири километра и ширине 60 метара, што је нама у овом 
тренутку потребно. Аеродром ће се развијати у наредним годинама и несумњиво 
је да ће постати један од најбољих. Ово је трећи аеродром у Србији, који ће пре 
свега бити у функцији развоја карго превоза и карго робе и мислим да оваквог 
аеродрома нема у овом делу Балкана“, рекао је начелник Рашког управног округа. 
 Помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран 
Илић није крио задовољство постигнутим – „оно што смо годинама очекивали 
коначно смо и дочекали - да Рашки, Моравички, Шумадијски и Расински округ 
коначно добију и један свој аеродром“. Он је истакао да се овим летом обележава 
неколико изузетно важних ствари.  

„Прва је да смо успели да оспособимо аеродром „Морава“ још за Видовдан 
ове године. Лет је протекао на најбољи могући начин, а данашњим летом смо 
показали да су сви радови и улагања која смо имали на овом аеродрому 
потврдили његову оспособљеност и за коришћење у условима смањене 
видљивости односно за инструменталне прилазе. Друга важна ствар за сам 
аеродром је да је овим летом и коначно почео редован авио-превоз са аеродрома 
„Морава“. Треће, и можда најважније, у складу са захтевом региона Западне 
Србије и Шумадије, ми смо, по Одлуци Владе, у Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре успели да обезбедимо и такозване линије у јавном 



интересу. Закључили смо уговор са нашим авио-превозником, након 
међународног тендера о превозу, на линијама у јавном интересу на релацији 
Краљево-Беч и од марта очекујемо и авио-превоз на релацији Краљево-Солун“, 
рекао је помоћник министарке и захвалио свима који су на било који начин 
помогли да до првог лета са „Мораве“, али и свих наредних, дође. 

Михајло Здравковић, директор предузећа „Аеродроми Србије“ д.о.о, са 
задовољством је истакао да је ово велики дан за аеродром „Морава“ у Краљеву. 

„'Аеродроми Србије', као оператер, учинили су све да почне редовнo 
одвијање саобраћаја са аеродрома „Морава“. Грађани и привреда региона 
Шумадије и Западне Србије имаће прилику да са „Мораве“ летe у току зимске 
сезоне ка Бечу, а у току летње и ка Солуну по изузетно повољним ценама нашим 
домаћим авио-превозником. Надамо се да ово није крај, радимо на проширењу 
понуде и верујем да ће у времену које долази имати и већи број и већи избор 
дестинација ка којима је могуће летети са аеродрома „Морава“ и још боље услове 
за прихват и отпрему путника, пртљага и робе“, поручио је Здравковић. 

Да са аеродрома „Морава“ у Лађевцима крај Краљева поново лете пут 
Беча, заинтересовани ће имати прилику већ у петак, 20. децембра 2019. године.   
 


