
Најава обележавања стогодишњице завршетка Првог светског рата 
 
Одбор за обележавање стогодишњице завршетка Првог светског рата и изградњу 

спомен капеле на планини Чемерно одржао је конференцију за новинаре, у Градској 
управи града Краљева, на којој су представљене до сада извршене активности Одбора и 
најављене активности за период од 25. октобра до 31. децембра 2018. године. 

Координатор Одбора за обележавање стогодишњице завршетка Првог светског 
рата и изградњу спомен капеле на планини Чемерно, Радоје Томашевић, у свом 
обраћању представницима медија, је истакао да је конференцији претходио радни 
састанак на којем је анализирано  шта је  до сада урађено, а шта треба убацити у будуће 
планове рада. Затим је истакао да су „извршена  обимна архивска истраживања, како у 
земљи Србији, тако и у иностранству, у бечком архиву,и у француском музеју и на многим 
другим местима.Припремљена је публикација, неколико књига, које сведоче о страдању 
народа  на територији града Краљева.Урађене су две нове спомен плоче, а на више 
места је извршено обележавање знаменитих места и места страдања народа.Завршене 
су све припреме, које су зависиле од града Краљева, за изградњу војничке спомен 
капеле.Међутим, појавио се један велики проблем, због чега нисмо могли да наставимо 
са изградњом, а то је да су „Србија шуме“ изјавиле жалбу на унос катастарске парцеле 
које Влада Републике Србије доделила у власништво граду Краљеву.Док се није завршио 
поступак по жалби нисмо били у могућности да радимо и да војничку спомен капелу на 
планини Чемерно завршимо.Уређени су путеви  из правца Студенице до подножја 
планине Чемерно, као из правца Толишнице до подножја Чемерна.Евидентирани су 
споменици и спомен обележја на територији града. Одржано је низ комеморативних 
скупова и предавања у основним и средњим школама. Планирамо, да завршимо 
изградњу војничке спомен капеле до краја јуна 2019. године, да пут од подножја па до 
врха  планине Чемерно урадимо до краја  маја 2019. године, штампање и промовисање 
свих књига које ће бити урађене, да до краја априла 2019. године одржимо добротворни 
концерт.Имамо неколико спомен плоча и спомен чесми које треба да поставимо, као и да 
наставимо са предавањем по школама“ појаснио је Томашевић. 

На крају је најавио посебан догађај који ће се одржати 11. новембра на брду 
Врановац, у атару села Пекчаница, који је посвећен обележавању сто година од 
завршетка Првог светског рата и Дана примирја у Првом светском рату. 

Раде Вукосављевић, члан Одбора и координатор за истраживачку и издавачку 
делатност нагласио је да  су на састанку Одбора размотрили протокол за 11. новембар, 
за централну градску манифестацију, која ће се одржати на две локације у селу Роћевићи 
и на брду Врановац, у атару села Пекчаница.Затим је истакао „У архивима у Србији, а то 
је у Историјском архиву Србије, у Историјском архиву Београда, у Војном архиву Београда 
у Међуопштинском архиву у Чачку и низу других општинских архива смо прегледали 
велики део документације која се тиче Великог рата у Краљеву и околини и то за период 
од 29. октобра до 17. новембра 1915. године.То је време када су се најжешће борбе на 
овом простору водиле.Велико истраживање ради и студент на бечком Универзитету 
Марија Карапанџић, ученица професора Даниловића која је дошла до низа докумената и 
слика, које посебно третирају Краљево и околину у Великом рату“.Као координатор,Раде 
Вукосављевић је припремио и једну едицију у четири тома „Краљево у Великом рату“ чији 
издавач  Историјски архив Краљево 

 
Вања Николић, учитељица у Основној школи „Јован Дучић“ Роћевићи  је истакла 

„Ове године, први пут, одржава се у нашој школи меморијални крос поводом битке на 
Врановцу у којем ће учествовати екипе из школа у Каони, Ласцу, Самаилима и 
Роћевићима. Поред тога имамо и отварање изложбе др Милана Матијевића „Солунцима у 
славу-споменици краљевачки“ ,која ће касније остати у трајном власништву 



школе.Припремили смо и ученике са литерарно, ликовним радовима на тему Првог 
светског рата.Наравно, наши ученици ће посетити амбијенталну учионицу која ће бити 
отворена 11. новембра на брду Врановац. Касније ћемо, у плану школе имати, да   два 
пута годишње излазимо на  Врановац и да тамо одржавамо часове, и то не само 
наставници историје, него и сви остали, јер је предлог да меморијални центар буде 
власништво школе“. 

 
 
 


