
17.10.2018. 
Поносно сећање на славне претке учеснике Великог рата 

 
У оквиру активности на обележавању сто година од завршетка Првог 

светског рата, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и донатор за 
изградњу спомен-плоче Добривоје Балтић, из села Матаруге, код Основне школе у 
Матаругама открили су спомен-плочу, са натписом: 

„На овом месту, од 20. до 23. октобра (од 2. до 5. новембра по новом 
календару) 1915. године, за време тројне инвазије на Краљевину Србију, 
налазила се команда Прве армије Војске Краљевине Србије са војводом 
Живојином Мишићем на челу. 

Спомен-плочу подижу потомци ратника, Епархија жичка и град Краљево 
Донатор Добривоје – Бићо Балтић“. 
Спомен-плочу је освештао старешина Храма светог великомученика кнеза 

Лазара у Матарушкој Бањи протојереј-ставрофор Љубинко Костић.  
Приликом овог свечаног чина, градоначелник Краљева је истакао да град 

настоји да достојанствено обележи сто година од завршетка Великог рата и 
прикаже какво је било учешће војника, подофицира и официра са територије града 
Краљева у Великом рату. Он је напоменуо да је ово тек једно од девет спомен-
обележја, каја ће бити постављена у Роћевићима, Брезни, Лопатници, Дубочици, 
Полумиру, Лукама, Ушћу, Студеници, која ће приказати шта се догађало и како су 
мештани тих села утицали на ток Првог светског рата на територији Краљева.  

„Заједно са суседним општинама, Врњачком Бањом, са градом Чачком, 
Горњим Милановцем, Лучанима, и захваљујући њиховим председницима општина 
и градоначелницима, одлучили смо да заједничким средствима подижемо Спомен-
капелу на Чемерну. Решавамо коначно имовинско-правне односе на том подручју. 
Надам се да ћемо оног тренутка када будемо имали у потпуности решене правне 
баријере започети градњу овог објекта. Град Краљево је у буџету за ову годину 
већ определио два милиона динара, а представници општина и градова су 
одлучили да помогну ову изградњу, јер су војници, подофицири и официри са 
њиховог подручја учествовали у бици. Надам се да ће овај час историје бити 
посећен и у другим местима и да ће деца достојно памтити претке који су се 
борили за слободу свих нас“, поручио је градоначелник. 

Како је истакао, град настоји да кроз научно-истраживачки рад прикаже 
каква је била улога Краљевчана и свих мештана околних села у Великом рату и 
најавио за наредни месец промоцију четворотомне књиге Рада Вукосављевића, 
члана Градског одбора за обележавање сто година од завршетка Првог светског 
рата, која ће приказати улогу војске са териториије града Краљева у Великом рату.  

„Мислим да смо успели да покажемо значај битака на територији Краљева и 
да покажемо свима да треба да се поносимо прецима који су се борили за слободу 
своје земље, не освајајући туђе територије. Краљево је један од ретких градова 
који је успео да прикаже историју и људе који су учествовали у овом рату са своје 
територије“, градоначелник је захвалио Одбору за све активности које у том 
правцу предузима, а нарочито донатору, мештанину Матаруга, који води рачуна о 
свом родном крају. 

Донатор Добривоје Балтић је истакао да је њему и његовој породици част да 
су били у прилици да донирају спомен-плочу.  



„Ја сам са ових простора, ишао сам у школу овде и поносан сам на своје 
претке који су дали животе за овај Велики рат. За децу је добро ако су нешто 
научила, па да и ми научимо нешто од њих, јер смо били ускраћени за неке 
информације. После 70 година сазнајем, а ишао сам у ову школу, да је Живојин 
Мишић са својим штабом Прве армије био у овом месту. Било би ми драже да сам 
то сазнао као ђак“, рекао је Балтић. 

Балтић је потомак бројних предака који су учествовали у Првом светском 
рату - по очевој линији 13, по мајчиној седам. Добривоје је 1995. године својим 
средствима, око 22.000 марака, подигао спомен-чесму у порти Храма светог 
великомученика кнеза Лазара у Матарушкој Бањи, посвећену ратницима из Првог 
светског рата. Имена ратника уклесана на спомен-плочама постављеним на овој 
спомен-чесми су узета из списка који је Добривојев деда сачинио 1920. године. 
Добривоје је донатор изградње крста на планини Столови.  

Окупљенима су се обратили и чланови Градског одбора за обележавање 
стоте годишњице од завршетка Првог светског рата - члан Градског већа и главни 
координатор Одбора Радоје Томашевић и координатор за истраживачку делатност 
Раде Вукосављевић, а ученици ОШ „Ђура Јакшић” су извели краћи пригодни 
програм. 
 
 


