
 
 

Поштовани гости, 

Драги пријатељи Града,     

 

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

Првом и  Другом светском рату. 

 Са нама је вечерас, поред начелника Расинског управног округа и председника суседних 

општина, посланика, директора установа и предузећа, представника војске, полиције, судства, цркве. 

А  посебно бих поздаравила делегацију побратимског града Рмнику Влчеа из Румуније. 

    Даном ослобођeња града Крушевца чувамо и нeгујeмо основнe моралнe принципe слободe и 

толeранцијe као тeмeљнe врeдности нашeг друштва.  За овај дан, слободу и 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. Ово је 

прилика да одамо почаст свим погинулим јунацима који су дали своје животе како бисмо ми данас 

живели слободно и у миру. Највишe због оних којих сада тeк расту и чију будућност смо дужни да 

штитимо. Да их васпитавамо 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 пројектима, снажним привредним 

развојем и повећањем запослености.  

 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. 

    Град Крушевац је током 2022. године реализовао значајан број инвестиција. Оне започете 

завршићемо и настављамо даље са развојем нашег града. 

     Приходи и примања из буџета у првих 9 месеци планирани су у износу од око 5,5 милијарди 

динара, што је остварење од око 75% и даје нам позитиван сигнал да смо добро и реално планирали 

буџет и да ћемо завршити све планиране инвестиције. 

Од великих државних пројеката поменула бих интензивне радове 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  око 500 милиона динара, од чега су први радови финансирани од 

стране Града у вредности преко100 милиона динара. Аеродром "Росуље простире сe на површини 

од 40 хектара и носи кодну ознаку 2Б, што значи да је намењен за спортске, карго и комерцијалне 

летове. 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. 

    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.  Тиме ће проблем одлагања отпада ће бити решен за Крушевац, Александровац, 

Ћићевац, Варварин, Брус и општину Блаце из Топличког округа.  



 
 

 Источна обилазница коју финансира Јавно предузеће Путеви Србије има за циљ измештање 

теретног саобраћаја из града Крушевца. Дужина Источне обилазнице биће око 8 км, а вредност 

инвестиције је око 8,5 милиона евра. 

Канцеларија за јавна улагања финансираће изградњу Регионалног индустријско-

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

индустријској зони града на парцели површине 2,6 хектара, којом је обухваћена управна зграде 

ХИ„Жупа“ планирана за реконструкцију. Нови објекат биће површине 10.000 м2, а вредност је око 

10 милиона евра. 

     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. 

      Од прошлог до овог 14. октобра  за путну инфраструктуру Град Крушевац је уложио око 450 

милиона динара за преко 30 км путева. ЈП Путеви Србије финансирало је око 383 милиона динара за 

изведене и радове који су у току, а чија је укупна дужина преко 28 км. ЈП „Путеви Србије“ одржавало 

је и рехабилитовало и деонице државних путева у дужини од преко 5 километара, а вредност 

изведених радова премашује 240 милиона динара. У току су и припремни радови за трећу деоницу  

пута Крушевац- Велики Јастребац у дужини од преко 3 км.  

Једна од већих инвестиција, је комплетна реконструкција Косовске улице- изградња 

топловодне, водоводне и канализационе мреже, асфалтирање и сигнализација. Укупна вредност око 

130 милиона динара.  

    У филму који сте на почетку академије погледали и у овом тексту говора, нисмо могли да 

побројимо све урађене путеве, улице, засеоке  у 52 месне заједнице, односно 101- ом насељеном 

месту, пре свега уважавајући захтеве грађана.  

     Наш заједнички рад, видљив је на сваком кораку, у сваком селу и у градској средини. Планови 

које имамо су реални и тимски их остварујемо из године у годину. Наш град континуирано расте, 

развија се и напредује у свим сферама захваљујући преданом раду, упорности и љубави пре свега. 

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 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. 

ЈКП Крушевац реализује изградњу прве фазе азила за псе у вредности од  9 милиона динара.  

 Издвајамо и велика средства за реконструкцију школа, образовање, стипендирање и 

награђивање ученика и студената, за мере популационе политике, социјална давања,  развој 

пољопривреде, активну политику запошљавања,  а морамо да нагласимо да смо један од првих 

градова који је увео родно буџетирање.  Нашим бројним установама, удружењима, спортским 

клубовима, школама омогућили смо квалитетан рад.  

 

       Много смо улагали у школске објекте, како у граду, тако и у селу. 

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

управљање јавним улагањима  и Град Крушевац издвојили су укупно око 130  милиона динара. 



 
 

   У оквиру  швајцарског Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у 

општинама који обухвата 5 основних школа- у  Горњем Степошу, Жабару, Бивољу, Јасици, ОШ 

„Јован Поповић“ и  вртић Пчелица, Министарство рударства и енергетике је уложило 1,6 милиона 

швајцарских франака, а Град је обезбедио око 13,6 милиона динара . 

  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.  

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  и Град Крушевац издвојили су 26 

милиона за 1. фазу надоградње и реконструкције објекта Музичке школе. 

  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. 

  За инвестиционо одржавање у школама: гасне и електро инсталаије, замена столарије, 

изолација фасада,  опреме за дојаву од пожара, реконструкција мокрих чворова, сређивање школских 

дворишта и игралишта издвојено је око 80 милиона динара.  

Настављамо са уређивањем паркова, јавних површина, спортских игралишта, градимо и 

реконструишемо спортске објекте. Отворили смо нови градски стадион Јединство на простору 

Старог Аеродрома. Вредност ове капиталне инвестиције је преко 130 милиона динара, а средства су 

обезбеђена из  буџета Града, Фудбалског савеза Србије и бројних донација. Како би заокружили овај 

спортски комплекс, у току је изградња спортског објекта памп-трек. Средства у износу од 7,5 

милиона динара обезбеђују  Министарство омладине и спорта и Град, а преко 16 милиона динара из 

градског буџета  планира се изградњу скејт парка.  

На иницијативу Института за мир кроз туризам Крушевац је на Међународни дан мира, 21. 

септембра, добио један од  Глобалних Паркова мира у  Србији као град који се залаже за мир и 

толеранцију и који је отворен за сарадњу са другим градовима у читавом свету. 

 

Трудимо се да негујемо историјске и културне тековине и вредности. Ове године подигли смо 

споменик у центру града  и бисту у школи у Јасици- Станиславу Биничком, нашем познатом 

композитору, поводом 150 година од рођења, захваљујући донаторима и Клубу привредника 

Крушевац. Поводом обележавања 23 године од почетка НАТО агресије на тадашњу СР Југославију, 

председник Србије Александар Вучић је у Крушевцу открио споменик потпуковнику Вељку 

Раденовићу, команданту посебних јединица српске полиције у Призрену и вођи ослободилачке 

битке за Ораховац 1998. године. 

 На овај начин чувамо традицију и поново успостављамо прекинуту везу са знаменитим 

прецима.  

       Крушевац је добио признање за програм “Заједно за заједницу” у оквиру пројекта инклузија 

Рома и других маргинализованих група у Србији у сарадњи са ГИЗ-ом. Поводом Међународног дана 

права град Крушевац је добио признање у категорији локалних органа јавне власти за унапређење 

права на слободан приступ информацијама. 

 

      Захваљујући изузетној сарадњи са Владом Републике Србије и пријатељима града којима је 

његов напредак и развој на првом месту, наш Крушевац не би изгледао овако лепо - модерно и 

привлачно за инвеститоре.  

    Постављамо још веће циљеве, упркос тешкоћама и изазовима који су пред нама. Не само 

Србија, већ и читав свет је суочен са ратовима, природним катастрофама, климатским променама, 

као и са недостатком енергената. То значи да нас очекује штедња и рационална потрошња 



 
 

електричне и топлотне енергије. Овакво време захтева од свих нас велику солидарност, толеранцију, 

одговорност, разумевање и пре свега заједнички рад и посвећеност у интересу свих наших грађана. 

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

 И на крају, хвала вам што приствујeтe овој свечаној академији на дан када сви заједно 

славимо слободу. 

 

 Живео Крушевац! Живела Србија!   


