
Радови на изградњи деонице Моравског коридора од Адрана до Мрчајеваца 
ускоро крећу – Краљево једини град који има три петље. Проблем мештана Обрве 
ће бити решен 
 

Kако је истакао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Томислав Момировић, након састанка са председницима општина и 
градоначелницима Kраљева, Ћићевца, Врњачке Бање, Чачка, Трстеника, 
Варварина и Kрушевца, Моравски коридор неће бити пут којим људи одлазе, него 
онај којим се враћају. 

На састанку, који је са представницима локалних самоуправа кроз које 
пролази траса Моравског коридора, у згради општине Ћићевац одржао министар 
Момировић, говорило се о реализацији пројекта „Моравски Коридор“, као и о 
важности добре сарадње државе, извођача радова и локалних самоуправа. 

Градоначелници и председници општина су се једногласно сложили да овај 
путни правац представља основу будућег привредног развоја овог краја и бољи 
живот за  пола милиона грађана који ту живе. 

Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, 
претходне недеље је одржао састанак са председником Месне заједнице Обрва и 
мештанима овог краљевачког села, на коме је истакнуто да би проширењем и 
продужењем полетно-слетне стазе аеродрома „Морава“, изградњом ауто-пута и 
најављеном изградњом кампа мештани Обрве остали без великих површина 
обрадивог земљишта и тиме би практично били онемогућени да се баве 
пољопривредном производњом. 

Како је истакао Терзић, на данашњем састанку је, након његовог излагања 
проблема са којима се суочавају мештани Обрве, изнет предлог друге локације за 
изградњу кампа којим ће проблем мештана Обрве бити успешно решен. 
Градоначелник подсећа да је град Краљево за деоницу од Адрана до Мрчајеваца 
извршио експропријацију, као и да је наш град једини који има три петље – 
Адрани, Магнохром и Врба. 

На састанку се говорило и о могућности реконструкције локалних путева, 
који ће неминовно бити оштећени приликом радова на изградњи ауто-пута и 
могућности запошљавања локалног становништва. 

Моравски коридор чине три деонице: Појате-Kрушевац у дужини од 27,83 
километра, Kрушевац-Адрани дужине 53,88 километара и Адрани-Мрчајевци-
Прељина дужине 30,66 километара. Повезиваће Расински, Рашки и Моравички 
округ са Kоридорима 10 и 11 односно све веће градове централне Србије између 
Појата и Чачка. 
 


