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Имендан краљевског града 
 

Град Краљево већ 137 година поносно носи своје краљевско име, настало 
на прагу двадесетог века, у време доградње државности Србије, када је кнез 
Милан Обреновић кнежевину подигао на ранг краљевства, а он проглашен 
наследним краљем.  

Пошавши, након чина проглашења Краљевине Србије, у обилазак земље, 
краљ Милан је посетио и Карановац. Како приповеда хроничар нашег града Милан 
Матијевић, краљ је током боравка у Карановцу примио депутацију вароши са 
Јованом Новаковићем на челу, који су од њега затражили да промени назив 
вароши Карановац у други јер су сматрали да је то остатак отоманске прошлости и 
подсећа много на ропство под том влашћу, што је краљ и учинио - 19. априла 1882. 
године.  
 Како је на свечаности поводом обележавања Имендана града Краљева 
истакао градоначелник др Предраг Терзић, богатство историје, културе и 
традиције једног града мери се и бројем свечаних дана током године.  

„Град Краљево има три велика празника, чиме се и показује богатство наше 
историје и културе која се вековима развијала на његовој територији. Краљево 
обележава 7. октобар, Дан града, Краљевдан, у знак сећања на Стефана 
Првовенчаног, Стефана Немању, на краљеве из династије Немањића, чију 
традицију баштинимо. Град у близини Жиче и Студенице, светих места српске 
средњовековне државе, обележава градску славу Силазак Светог Духа на 
апостоле, показујући повезаност града и Цркве. Обележавамо и Имендан, дан који 
нас сећа на краља Милана Обреновића, његову посету Краљеву и Жичи, где је 
миропомазан, на 19. април, дан када је 1882. године краљ Милан Обреновић 
променио име Краљева и када је старо турско име Карановац отишло у историју. 
Осим у периоду од 1949. до 1955, када се Краљево звало Ранковићево, назив 
града је остао онакав каквим га је наш кум краљ Милан Обреновић и дао 
мештанима града на Ибру“, подсетио је градоначелник изразивши наду „да ће 
Краљевчани и наредне имендане славити у најбољем расположењу, да ће се у 
Краљеву градити фабрике, спортски објекти, мостови, путеви, све оно што је 
неопходно једном граду величине Краљева, како би сви грађани могли да живе и 
развијају све своје способности, али ћемо се трудити и да запослимо 
Краљевчане“.   

„Очекујем да ће Краљево за неколико година бити град у коме ће број 
становника расти, у који ће људи долазити и из кога се више неће масовно 
одлазити. Надам се да ћемо сваког следећег Имендана града Краљева говорити 
не о лошим потезима, већ о новим резултатима и о јачању Краљева. Срећан Вам 
Имендан, живело Краљево, живела Србија!“, поручио је градоначелник града 
Краљева.   

Уз хроничара нашег града Милана Матијевића и песника Душана Стојића, који је 
казивао стихове своје песме посвећене Жичи, и водитеља Милоша Милишића, који је 
подсетио да „на срећу и Богу хвала, ми Краљевчани своје животне битке бијемо у граду 
који није безимен нити је без лепотеи идеја“, гости су имали прилике да уживају у наступу 
ученика Одсека за традиционалну музику средње Музичке школе „Стеван Мокрањац“. 


