
Поштовани гости, 

Драги пријатељи Града,     

 

 

Част ми је да вас поздравим у име града  и  у своје име поводом ослобођења града 

Крушевца у Првом и  Другом светском рату. 

Жао нам је што због пандемије наши градови побратими нису са нама. Са нама је само 

побратимски град Липецк. Надамо да ћемо ускоро сви заједно превазићи ову ситуацију.  

 Филмом који сте видели на почетку свечане академије, желели смо да вам покажемо 

само најважније послове и инвестиције које смо реализовали од претходног до овог октобра. 

    Без обзира на пандемију COVID-19 у  2021. години,  наставили смо са реализацијом свих 

планираних пројеката.  

 Град Крушевац је за  2021. годину планирао велики број значајних инвестиција од којих 

су неке започете, неке завршене, а неке у фази израде пројектно – техничке документације.  

За првих 9 месеци реализовали смо планирани буџет за ову годину у износу од 63 %, 

односно око 3 милијарде динара. 

    Од великих државних пројеката поменула бих интензивне радове на Моравском коридору 

који се одвијају одличном динамиком, захваљујући америчко-турском извођачу конзорцијуму 

“Бехтел–Енка”.   

Аеродром Росуље је стратешки објекат за град чија су оснивачка права пренета на Владу 

Републике Србије , а ове године изградиће се писта у вредности око 300 милиона динара. 

Изградњом новог аеродрома и измештањем са постојеће локације решили смо питање 

аеродрома у близини Крушевца и ослободили врло атрактивно земљиште за ширење градске зоне 

и долазак нових компанија. 

    Град Крушевац, са својим пројектом унапређења заштите језера Ћелије и обезбеђивања дугорочног 

снабдевања здравом пијаћом водом учествује у Програму „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка 

ЕУ – Друга фаза“, који финансира Влада Шведске. Један од резултата пројекта је и потписивање Меморандума о 

разумевању  између Крушевца, Бруса, Блаца и Александровца,   који представља први корак ка трајнијем 

повезивању у циљу одрживог коришћења и заштите језера Ћелије. 

Крајем августа ове године потписана су два уговора у циљу реализације прве фазе Програма 

интегрисаног управљања чврстим отпадом. Укупна вредност инвестиција прве фазе износи 13,7 

милиона евра. 

 Овом инвестицијом коју реализујемо уз помоћ Владе Савезне Републике Немачке, КФВ 

банке и министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  побољшавамо квалитет 

живота за грађане целог Расинског округа, а решићемо и веома значајно питање заштите животне 

средине. Центар ће имати регионални карактер са довољним капацитетом да поред града 

Kрушевца и општине Расинског округа: Александровац, Ћићевац, Варварин, Брус и општина 

Блаце из Топличког округа, такође могу на прописан начин да одлажу комунални отпад.  

   Активно настављамо да стварамо добро пословно окружење привредним партнерима и 

компанијама.  



Трудили смо се да нам град  напредује и градили смо  како у граду тако и на сеоском 

подручју. 

              Настављамо са интензивним радовима на изградњи и побољшању државних и општинских 

путева и улица и уређењу јавних површина. Такође, доста је уложено у електроенергетски 

систем, а Град наставља са континуираном политиком унапређења водоснабдевања, 

здравствене и социјалне заштите, спортске инфраструктуре, образовања и културе.  

Спровели смо Програме подстицаја запошљавања, пољопривреде, популационе 

политике, а  све у циљу побољшања услова живота наших грађана.  

Од реализованих инфраструктурних инвестиција у овој години, можемо издвојити 

реконструкцију Трга косовских јунака, изградњу Парка и подизање споменика кнезу Лазару; 

реконструкцију топловодне мреже у Новом насељу и улици Острва Вида, Шумадијске улице у 

Јасици, пута у Ћелијама, моста у Рибару. А завршени су и радови на водоводној мрежи у улицама 

Саве Милошевића и Ломиној.  

Реконструисани су домови културе у  МЗ Кобиље и Гаглово. Средствима министарства 

државне управе и локалне самоуправе реконструисан је и Дом културе у насељу Марко Орловић 

и  отворен Ромски културни центар.  

       Извршена је Реконструкција објекта Градске топлане и санација два котла на чврсто 

гориво-угаљ и два котла на гас преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Завршен је 

Спортско-рекреативни парк „Багдалино“, као и  партерно уређење стадиона ФК Јединство. У току 

су радови 2. фазе на стадиону- изградња прилазне саобраћајнице са паркингом , источне и западне 

трибине, атлетска стаза и терен са вештачком травом. У завршној фази је капитално одржавање 

стадиона Младост у Крушевцу . 

     У току су радови на изградњи саобраћајница на старом аеродрому, уз финансијску помоћ 

Министарство привреде, затим  улице између Југ Богданове и Железничке улице, магистралног 

цевовода Дворане – Здравиње, водоводне мреже у Новом насељу; реконструкцији моста на путу 

Падеж – Крвавица, водоводне мреже у улици острва Вида и топловодне мреже у улици Светог 

Саве. 

    Почела је  изградња Спортско-рекреативног центра Јастребац .  

 У овој години су значајна средства издвојена и за школске објекте. У току је комплетна 

реконструкција ОШ Владислав Савић Јан  уз подршку Канцеларије за управљање јавним 

улагањима. Министарство рударства и енергетике је у циљу енергетске ефикасности пружило 

финансијску помоћ ОШ Бранко Радичевић, подручном одељењу у Дедини. Гради се фискултурна 

сала у  школи у Великим Купци уз помоћ Министарства без портфеља задуженог за демографију 

и популациону политику. 

У току су завршни радови  у школи Веселин Николић у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја. 

У школи Вук Караџић у Церови замењена је кровна конструкција, а у  Коњуху фасада и 

кречење. У школи у Макрешану у току је друга фаза радова на комплетној реконструкцији шкле. 

У оквиру швајцарског Пројекта енергетске ефикасности и управљање енергијом у 

општинама и уз помоћ министарства рударства и енергетике ради се вртић- Пчелица и 5 школа. 

Потписан је уговор за прикључак и инсталације за гас у школи  Ј.Ј Змај уз учешће 

Министарства заштите животне средине, а за школу Свети Сава  у Читлуку,  у исте сврхе, средства  

је обезбедио Град. 

 



Уз подршку Светске банке кроз Пројекат ,,Инклузивно предшколско васпитање и 

образовање-унапређење доступности предшколског васпитања, које финансира Министарство 

просвете,науке и технолошког развоја, предвиђена је доградња вртића Голуб мира и Лабуд, чиме  

се  значајно проширују капацитети. 

 Као локална самоуправа имали смо изузетну подршку председника Републике Србије, 

господина Александра Вучића, као и Владе Републике Србије. Сарадња са министарствима је 

на изузетно високом нивоу, уз чију помоћ смо реализовали многе значајне пројекте.  

             Подсетила бих да смо на Видовдан- Дан града и обележавање великог јубилеја – 650 година 

од оснивања града имали посету Председника Републике,  Премијерке и министара у Влади 

Републике Србије. 

Председник Републике Србије Александар Вучић положио  је венац на Споменик 

косовским јунацима и свечано је отворен реконструисани Трг. Потом је Председник обишао 

реконструисану зграду Дијагностичког центра у кругу Опште болнице Крушевац и отворио 

Фондацију Брана Црнчевић. 

 -Одржана је Седница Владе Републике Србије.  

        -Премијерка Ана Брнабић, министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и 

министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић присуствовали 

су презентацији пројекта доградње и опремања Регионалног индустријског технолошког парка, у 

Бизнис инкубатору. 

-Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић одржала 

је састанак са представницима ратних војних инвалида и уручила донацију Геронтолошком 

центру, након чега је посетила Центар за особе са инвалидитетом. 

-Министарка за државну управу и локалну самоуправу Марија Обрадовић и председник 

Националног савета ромске националне мањине Далибор Накић отворили су Ромски културни 

центар у насељу Марко Орловић. 

-Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић обишла је ЈКП „Градска топлана“. 

-Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић посетио је Медицинску школу у 

Крушевцу, након чега је присуствовао потписивању уговора о реконструкцији 2 вртића.  

-Министарка правде Маја Поповић посетила је Васпитно-поправни дом Крушевац. 

-Министарка привреде Анђелка Атанасковић обишла је Стари аеродром и присуствовала отварању 

нове фабрике „Обилићево“ у Јасиковцу- Паруновац. 

-Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  Томислав Момировић обишао 

је  Аеродром “Росуље” и заједно са директором “Коридора Србије” Александром Антићем обишао 

градилиште моста на Западној Морави и радове на Моравском коридору. 

-Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић и министар финансија Синиша 

Мали обишли су парк „Слободиште“ и Шаренград. 



-Министар омладине и спорта Вања Удовичић положио је камен темељац за стадион „Јединство“. 

-Министар здравља Златибор Лончар обишао је нову ковид-болницу у Паруновцу. 

-Крушевац је посетио Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије. 

-Одржана је традиционална свечана седница Скупштине Града на којој су додељена признања, а 

Председници Владе уручена Видовданска награда. 

    Овом приликом се захваљујем нашем Крушевљанину и бившем градоначелнику 

Крушевца Братиславу Гашићу, без чијег залагања наш град не би изгледао овако лепо као данас- 

модеран и привлачан за инвеститоре. Такође, захвални смо на великој помоћи и сарадњи Клубу 

привредника нашег града и свим пријатељима града којима је Крушевац, његов напредак и 

развој на првом месту.  

  У историји која трајe, постојe датуми који нас испуњавају поносом. Такав дан јe Дан 

ослобођeња којим чувамо и нeгујeмо основнe моралнe принципe слободe, истинољубивости и 

толeранцијe као тeмeљнe врeдности нашeг друштва. 

Дан ослобођeња града нијe поклоњeн. За тај дан, за то врeмe, за слободу и за бољe сутра 

положени су животи стварајући пут за генерације које долазе. 

 Сeћањe на храброст и жртвe наших прeдака дајe нам снагу да и даљe побeђујeмо. Највишe 

због оних којих сада тeк расту и чију будућност смо дужни да штитимо. 

  Ово је прилика да одамо почаст свим погинулим јунацима који су дали своје животе како 

бисмо ми данас живели слободно и у миру. Наш задатак је да чувамо и негујемо сећање на 

солидарност наших предака против једне велике силе, да поштујемо и ценимо храброст у 

њиховом јуначким подвизима против очувања слободе и жртве које су поднели. Да васпитавамо 

нашу децу у духу мира, правих вредности, поштовања и једнакости и да не дозволимо да падне 

у заборав оно што су наши преци с муком постигли. Сећање и учење  су начин да не дозволимо 

да се такви ужаси против човечанства понове.  

Србија води политику мира и просперитета, а наш град, руковођен тиме, има стратегију 

да будућим генерацијама остави економски јак град, са новим инвестицијама, снажним 

привредним развојем и повећањем запослености.  

Хвала вам што приствујeтe овој свечаној академији на дан када јe наш  Крушевац постао 

слободан град. 

Живео Крушевац! Живела Србија!   


