
15.05.2019. 
Најава манифестације „Матурски плес 2019“ 
 

Председник Организационог одбора манифестације „Матурски плес 2019“ -  
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, најавио је овогодишњи, 
петнаести, „Матурски плес“, коју ће ученици завршних разреда средњих школа из 
Краљева, традиционално, извести на Тргу српских ратника - у петак, 17. маја 2019. 
Године, са почетком у 12.00 часова.  

Градоначелник је истакао да су у организацији учествовали Удружење 
грађана „Пријатељство за нова времена“, Одељење за друштвене делатности, 
Одељење комуналне полиције, инспекцијске службе - у оквиру Градске управе 
града Краљева, Школска управа за Рашки управни округ, Туристичка организација 
града Краљева и Полицијска управа, уз подршку Канцеларије за младе. 

Градоначелник је изразио жељу да манифестација протекне у што бољем 
реду и апеловао на ученике:  

„Да буде што мање опијања, паљења бакљи и свих других поступака које 
ову слику праве мало мање лепом. Надам се да ће овај апел матуранти 
прихватити и да ћемо сви заједно са њима, њиховим пријатељима и родитељима, 
прославити завршетак средње школе“, поручио је градоначелник, пожелевши им 
свима срећан почетак новог поглавља у животу. 

„Са 1.126 ђака из девет средњих школа, колико ће их плесати, и ове године 
ћемо учествовати у обарању Гинисовог рекорда, који смо до сада оборили четири 
пута. Мали матуранти, који су сада завршили осми разред основне школе, родили 
су се када смо ми почели да плешемо“, истакао је заменик председника Одбора и 
председник Удружења грађана „Пријатељство за нова времена“ Хаџи Момир 
Бакрачевић. 

Директорка Туристичке организације Краљева и члан Организационог 
одбора Ана Миросављевић позвала је све суграђане да, у петак, у подне, дођу на 
најлепши градски трг у Србији – краљевачки Трг српских ратника, и да буду део 
предивне туристичке разгледнице која ће бити послата тога дана из нашег града 

„Са директорима средњих школа смо се усагласили да ћемо посебну пажњу 
посветити безбедности ученика и примереном понашања пре, за време и после 
плеса. Желимо да наши матуранти пошаљу једну ведру, насмејану и лепу слику 
нашег града“, изјавила је чланица Организационог Одбора и руководилац Школске 
управе Бојана Маринковић и позвала све родитеље матураната, као и све 
суграђане, да присуствују овом догађају. 


