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Најава манифестације „Бесмртни пук“ 
 

Председник Организационог одбора манифестације „Бесмртни пук“ заменик 
градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић и чланови Одбора одржали су 
конференцију за новинаре поводом предстојећег обележавања 9. маја – Дана 
победе над фашизмом и одржавања манифестације „Бесмртни пук“. 

У Краљеву се други пут одржава „Бесмртни пук“, шетња улицама града у 
част храбрима и одважнима који су извојевали победу и омогућили да ми данас 
безбрижно живимо у слободи. Циљ шетње је да се ода помен и да се сетимо свих 
судбина војника који су учествовали у заштити и одбрани Отаџбине, током Првог и 
Другог светског рата и НАТО агресије на Југославију 1999. године. 

Председник Одбора Вукман Ракочевић је најавио програм обележавања, 
које ће започети у 11.00 часова полагањем венаца на Споменик отпора и победе у 
парку код Железничке станице.  

„Потом ћемо прошетати централним градским улицама до Трга српских 
ратника и Градске управе, где ће бити уприличена изложба Историјског архива и 
емитован филм Битка за Севастопољ“, изјавио је председник Одбора и захвалио 
свим установама, удружењима грађана, представницима Војске, Полиције, 
Жандармерије, који су се укључили у организовање ове манифестације. Он је 
позвао све грађане „да се прикључе полагању венаца и шетњи како би одали 
почаст свим жртвама ратова у XX веку који су дали живот за нашу слободу“. 

Заменица председника Одбора Лидија Павловић је појаснила да се од ове 
године Дан победе над фашизмом – 9. мај, у Републици Србији, обележава као 
државни празник, пошто је Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања донело такву одлуку након гостовања минстра Ђорђевића у 
Русији, када је примио заставу Бесмртног пука.  

„Деветог маја корачамо у част оних који су извојевали победу и у Првом и у 
Другом светском рату, али и у част оних који су дали своје животе деведесетих 
година у нашем граду“, рекла је Лидија Павловић и захвалила на подршци 
борачким удружењима која су, као део Одбора, учествовала у припреми 
обележавања 9. маја и који ће учествовати на „Бесмртном пуку“.  

Она је позвала све суграђане „да на свечани начин захвалимо свима који су 
омогућили да ми данас безбрижно и у слободи живимо“.  

„Након шетње и отварања изложбе Историјског архива, у Свечаној сали 
Градске управе града Краљева, планирана је и пројекција филма који говори о 
Људмили Павличенко, чувеној руској снајперисткињи, жени која је остала 
запамћена у историји као најбољи снајпериста“, рекла је заменица председника 
Одбора, председница Савета за родну равноправност, чланица Женске 
одборничке мреже, истакавши да ће „Савет за родну равноправност и Женска 
одборничка мрежа посебно шетати 9. маја у част Милунке Савић, Олге Јовичић 
Рите, Олге Милутиновић, Милеве Карајовић, Данице Коке Јаснић - Краљевчанки 
које су се бориле током Првог и Другог светског рата.  

„Други светски рат је, као најдужи сукоб, трајао од 1. септембра 1939. 
године до 2. септембра 1945. Године. Заправо се у Европи завршио управо 9. маја 
1945. године, и тај датум обележавамо као Дан победе над фашизмом. У прилог 



обележавању овако важног датума Историјски архив Краљево је уприличио 
изложбу коју су заједнички урадили Архив Србије и Архив Југославије под називом 
„Србија-Русија Југославија-СССР“. Драго ми је да смо успели једну овако 
драгоцену изложбу да доведемо у град баш за овај датум. Изложба обилује 
великим бројем оригиналних докумената, броји 30 паноа, каталог броји више од 
200 страница и покрива период сарадње између наше две државе. Изложба је 
подељена у два дела - први период везано за Србију и Русију до 1917. године, а 
други период везан је за сарадњу Југославије и СССР-а“, појаснила је директорка 
Историјског архива и члан Одбора за „Бесмртни пук“ Весна Милојевић и позвала 
све суграђане да дођу на отварање изложбе, у четвртак, 9. маја, у 13.00 часова, у 
Свечаној сали Градске управе града Краљева. 

Након полагања венаца на Споменик отпора и победе у 11.00 часова, у 
парку код Железничке станице, биће формирана колона Бесмртног пука и кренуће 
се у шетњу по предвиђеном програму – од парка код Железничке станице – Хајдук 
Вељковом улицом (од раскрснице са Улицом Димитрија Туцовића), Улицом IV 
краљевачког батаљона на кеју, Улицом Милана Топлице, поред Споменика 
српским ратницима палим за слободу отаџбине од 1912. до 1918. године на 
централном градском тргу, до зграде Градске управе града Краљева, где ће бити 
отворена изложба „Србија-Русија Југославија-СССР“ у организацији Историјског 
архива Краљево, а потом и пројекција филма „Битка за Севастопољ“. 

 
Заменица председника Одбора манифестације „Бесмртни пук“ Лидија 

Павловић је најавила да се обележавање 9. маја не завршава тог дана.  
„Настављамо 10. маја концертом оркестра Дечје музичке школе из града 

Тутаева у Русији, који гостује у нашем граду захваљујући Наталији Шатиљиној, 
директорки представништва Руских православних звона у Срији, која нам је 
омогућила да дечји оркестар гостује у нашем граду и да се деца представе у 
Краљевачком позоришту, Дечјем одмаралишту Гоч и у манастиру Студеници“. 
 


