
Веома добра сарадња Министарства одбране и града Краљева  
 

Приликом посете граду Краљеву, министар одбране Републике Србије 
Александар Вулин је посетио војни аеродром Морава у Лађевцима и кадете који се 
обучавају за пилоте на најновијим хеликоптерима. Министар се, између осталог, 
састао и разговарао и са представницима локалне самоуправе и Рашког управног 
округа.    

Сарадња града Краљева и Министарства одбране дуга је и веома успешна, и 

то на бројним пољима. Захваљујући томе, постигнути су завидни резултати и 
остварени многи дуго решавани и наизглед нерешиви задаци. Као један од 
успешно остварених заједничких циљева, министар Вулин истиче аеродром 
Морава. 

„Што се тиче самог аеродрома Морава, хоћу да се захвалим градоначелнику 
на првом месту, као и начелнику Округа, због огромне помоћи и изузетне сарадње 
коју смо имали када смо радили на аеродрому Морава. Јако сам захвалан на начину 
на који нам је локална самоуправа помогла да све урадимо. Верујем да грађани 

Краљева могу да буду задовољни јер су добили нешто што се обећавало 
деценијама“, рекао је министар Вулин подсетивши на то да је било много 
оспоравања и неверовања у то да ће аеродром Морава икада прорадити. „Прорадио 
је, један је од бољих аеродрома у овом делу Европе, има своју сврху“, поручује 
Вулин.  

Министар Вулин је фебруара прошле године, у граду Краљеву, са тадашњим 
директором привредног друштва Аеродроми Србије Зораном Павловићем, потписао 
Уговор о коришћењу дела аеродрома Морава за цивилни саобраћај. Први летови са 
Мораве организовани су децембра прошле године, и то до Беча, а најављено је да 
ће, након паузе коју је условио вирус корона, крајем јуна бити обновљени. 
Најављени су и комерцијални летови за Солун. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић се осврнуо на велике и важне 
пројекте у којима је учествовао министар одбране Александар Вулин на територији 

града Краљева. Као посебно значајан, истакао је изградњу станова за припаднике 
снага безбедности, али не само за њих.   

„Краљево је један од градова у којима се граде станови за  припаднике снага 
безбедности – за све наше војнике, полицајце, припаднике БИА, судске страже, 
окружног затвора. Ту смо имали велику и несебичну помоћ министра Вулина. 
Поред тога, министар је подржао и иницијативу да се породицама палих бораца, 
ратним војним инвалидима и војним ветеранима помогне да добију станове“, 
подсетио је градоначелник Краљева истичући колико је значајно да сви ти људи 
који брину о нашој безбедности и они који су се борили за нашу слободу имају 

прилику да мирно и достојанствено живе у становима које могу да обезбеде за себе 
и своје породице.  

Градоначелник је нагласио да наш град и Министарство одбране могу да се 
похвале изузетном сарадњом. 

„Сарадња између града Краљева и Министарства одбране је веома добра, а ја 
верујем да ћемо у наредном периоду наставити да још више снажимо сарадњу, и да 
ћемо и као град и као држава све више напредовати. Србија је на правом путу“, 



поручио је Терзић истакавши да је сигуран да ће грађани и Краљева и Србије 
пружити подршку да се тим путем настави.  

 


