
Говор градоначелника Јасмине Палуровић за Свечану седницу 

 

    Поштовани грађани, Ваше Преосвештенство, градови побратими, припадници 

Министарства унутрашњих послова, Војске Србије, Безбедносно- информативне 

агенције, Министарства културе и информисања, Правосуђа, Расинског управног округа, 

Регионалне привредне коморе, директори предузећа и установа,  представници Клуба 

привредника Града Крушевца, поштовани донатори и пријатељи града, представници 

медија, 

    Поштовани  одборници и добитници награда, 

 

 Част ми је да вас поздравим и пожелим добродошлицу поводом обележавања дана 

Града- Видовдана. Као и обично, потрудили смо се да га обележимо уз разноврсне 

програме. 

Видовдан је један од највећих празника који говори о српској историји и 

судбоносним догађајима, који су ту историју исписивали у прошлости. Данас је прилика 

за сећање на сва наша вековна стремљења, али и за поглед у будућност, за реализацију 

бројних планова који стоје и пред нашим градом и пред Србијом. 

За све значајне пројекте, као локална самоуправа имали смо велику подршку 

председника Републике Србије, господина Александра Вучића, као и Владе Републике 

Србије и ресорних министарстава. Наравно, овде бих поменула и изузетно залагање 

бившег градоначелника Крушевца Братислава Гашића чија нам је подршка била 

непроцењива. Захваљујући свима вама, као и грађанима Крушевца, заједно настављамо 

да развијамо наш град у свим областима. Такође, захвални смо на великој помоћи и 

сарадњи Клубу привредника нашег града и свим пријатељима града и нашим 

суграђанима који нам помажу да остваримо нашу визију Крушевца као града прогреса, 

отворености, богате историје, културног и друштвеног напретка. 

Активно настављамо да стварамо добро пословно окружење домаћим и страним 

привредним партнерима и компанијама.  

Поред великих капиталних инвестиција које су завршене- Ковид болница, 

реконструкција објекта Градске топлане, Постројење за пречишћавање отпадних вода, у 

току су и други значајни пројекти. 

       Убрзано се ради на изградњи важне стратешке инвестиције, Моравског коридора- 

аутопута  који ће допринети убрзаном привредном и туристичком развоју Крушевца и 

привлачењу нових инвеститора. У оквиру Видовданског програма, у присуству 

Председника Републике,  одржан је Аеромитинг на завршеној полетно- слетној стази  

аеродрома Росуље. За извођење досадашњих радова на аеродрому утрошено је преко 478 

милиона динара. Први радови финансирани су од стране Града у вредности 100 милиона 

динара, а након преноса оснивачких права на Владу Републике Србије, из републичког 

буџеа издвојена су средства за изградњу хангара, полетно-слетне стазе и остале пратеће 



инфраструктуре. Аеродром "Росуље" носиће кодну ознаку 2Б и биће намењен за 

спортске, карго и комерцијалне летове.  

 Стратешки пројекти које планирамо да урадимо у наредном периоду су: депонија 

Срње, источна обилазница и Регионални индустријско- технолошки парк. 

Депонију Срње финансира Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре и Немачка развојна банка (KFW). Пројектована је да задовољи потребе 

око 200.000 људи из Расинског округа. Укупна вредност прве фазе изградње регионалне 

депоније “Срње” код Крушевца износи 13,7 милиона евра, почетак  радова се очекује у 

другој половини 2022. а завршетак радова се планира у 2024.  По завршетку, проблем 

одлагања отпада ће бити решен за Крушевац, Александрновац, Ћићевац, Варварин, Брус 

и општине Блаце из Топличког округа. Вредност: око 32 милиона евра.  

 Источна обилазница коју финансира Јавно предузеће Путеви Србије. Има за 

циљ измештање теретног саобраћаја из града Крушевца. Дужина Источне обилазнице је 

око 8км. Тренутно је у изради техничка документација. Вредност: око 8,5 милиона евра. 

Канцеларија за јавна улагања финансира Регионални индустријско-технолошки 

парк - место за развијање иновативних идеја и предузетништва. Биће изграђен у 

индустријској зони града (на простору бивше ХИ „ЖУПА“) на парцели површине 2,6 

хектара, којом је обухваћена и реконструкција управне зграде ХИ„Жупа“. Нови објекат 

биће површине 10.000 м2. Вредност: око 10 милиона евра. 

 Буџет града Крушевца за 2022. годину планиран је у износу од  око 5,3 милијарде 

динара. За инвестиционе издатке издвојено је  1.803.873.206 динара (35%), а 511.953.910 

динара (10%)  за текуће одржавање, што укупно износи 2.315.827.116 динара или 45%.  

Реализовали смо многе важне инвестиције у области путне инфраструктуре на 

градском и сеоском подручју. Завршене су  реконструкције Ломине и улице Острва Вида 

зашта је из буџета Града издвојено око 34 милиона динара, а за реконструкцију улице 

Николе Чоловића преко 11 милиона динара. У подручним одељењима школа у Мешеву 

и Макрешану завршени су радови на инвестиционом одржавању и адаптацији  мокрих 

чворова у укупном износу преко 5 милиона динара. Основна школа Јован Јовановић Змај 

је прикључена на гас и за то је издвојено око 7 милиона динара. 

- За реконструкцију објекта ОШ Владислав Савић Јан у Паруновцу Канцеларија за 

управљање јавним улагањима  издвојила је 100  милиона динара, а преостали део, око 50 

милиона обезбеђено је из буџета Града. 

- Министарство за бригу о породици и демографију и Град су обезбедили око 30 милиона 

за изградњу фискултурне сале у ОШ Кнез Лазар у Великим Купцима.  

- У оквиру  швајцарског Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у 

општинама који обухвата 5 основних школа и 1 вртић, Министарство рударства и 

енергетике је уложило 1,6 милиона швајцарских франака, а Град је обезбедио око 13,6 

милиона динара . 

Велика финансијска средства  у износу од око 70 милиона динара обезбедило је 

Министарство  просвете, науке и технолошког развоја за реконструкцију и доградњу 

вртића „Лабуд“ и  „Голуб мира“, а радови су при крају. 



У току је изградња дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 чија је вредност око 18 

милиона динара. 

  Пројекат сеоског водоснабдевања је у завршној фази. Тиме су обухваћени радови на 

изградњи разводне мреже Здравиње, Глобаре, Коњух, а планирана су укупна средства  од 

27 милиона динара. Затим разводне водоводне мреже  за сеоска насеља: Дворане, Пољаци 

и Љубава, као и црпне станице, резервоари и хидрофори – Јастребац –око 26 милиона 

динара. Велика средства издвојена су и за реконструкцију водоводне и канализационе  

мреже у Железничкој, Цанкаревој и Косовској улици у износу од око 70 милиона динара. 

За  реконструкцију топловодне мреже обезбеђено је 20 милиона динара. 

Завршавају се реконструкције путева: у селу Текије у вредности од око 13 милиона 

динара, на Багдали 4 – четири улице у вредности од око 23 милиона динара, улица Светог 

Саве , вредност 24 милиона динара.  

Планира се реконструкција мостова на Гагловској реци, Сушици и Сеземчи. Укупна 

вредност око 50 милиона динара. 

У завршној фази су радови на изградњи Дома културе у Мајдеву у вредности око 8 

милиона динара.  

Преко инвестиционог одржавања до сада је урађено преко 25 км путева.   

У току су радови и на изградњи прве фазе азила за псе у вредности од  9 милиона 

динара. Друга фаза предвиђена је ребалансом, а завршетак се планира до краја године.  

За боље функционисање школских објеката из буџета Града издвојено је 50 милиона 

динара.  

Једна од већих инвестиција, у наредном периоду, у вредности од 50 милиона динара 

је изградња Косовске улице у сарадњи са Министарством привреде. Такође, и изградња 

новопланираних улица на Багдали 1- око 39 милиона динара и изградња саобраћајнице и 

пратеће инфраструктуре код улице Кнеза Милоша- 10 милиона динара, Танаска Рајића- 

око 5 милиона динара. 

 Настављамо са уређивањем паркова, јавних површина, спортских игралишта, 

градимо и реконструишемо стадионе. Отворили смо јуче, у присуству министра  

омладине и спорта и представника Фудбалског и Атлетског савеза Србије нови градски 

стадион Јединство на простору Старог Аеродрома, за који је прошле године постављен 

камен темељац. Вредност ове капиталне инвестиције је преко 130 милиона динара-  

донаторска средства и  из буџета Града. Како би заокружили овај спортски комплекс, 

изградиће се скејт парк и памптрек, око 20 милиона динара.   

Не заобилазимо ни очување историјских и културних тековина и вредности. Данас 

смо свечано открили Споменик Станиславу Биничком, нашем познатом композитору, 

поводом 150 година од рођења, у селу Јасика, захваљујући донаторима, пријатељима 

града и Клубу привредника Крушевац.  



На овај начин чувамо традицију и поново успостављамо прекинуту везу са 

знаменитим прецима. Дарови наших завичајних уметника се поново враћају онима 

којима и припадају – Србији, нашем граду и суграђанима. 

 Нашим бројним установама, удружењима, спортским клубовима, школама 

омогућили смо квалитетан рад. Готово је немогуће набројати све њихове појединачне и 

колективне успехе и резултате који уједно промовишу Крушевац, на националном, али и 

међународном плану, као град спорта, културе и младих и образованих људи.   

Град издваја и велика средства за развој пољопривреде, за социјална давања, активну 

политику запошљавања, као и за мере популационе политике, стипендирање и 

награђивање ученика и студената, а морамо да нагласимо да смо један од првих градова 

који је увео родно буџетирање.  

  Амбициозни циљеви су постављени , али су они за нас само изазови који нас 

подстичу да заједно још више радимо на њиховој успешној реализацији. Оно што смо 

урадили нам даје право да верујемо у себе и поставимо још веће стандарде.  

Овом приликом грађанима Крушевца честитам Видовдан. Будимо поносни на све 

што чинимо и што ћемо урадити заједно за добробит града, јер то наш Крушевац 

заслужује!      

 Живела Србија! Живео Крушевац! 

 


