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Краљево између два Краљевдана 
 

Од Краљевдана прошле до Дана града Краљева ове године, наш град се 
оденуо у ново рухо. Свечана седница Скупштине града Краљева, на којој се 
уручују награде и признања града Краљева за рад и дела која заслужују посебно 
признање и истицање, у присуству бројних домаћих и гостију из окружења и 
иностранства, прилика је да се подвуче црта и осврне на учињено, а окрене ка 
планираном. Како је обраћајући се у пуној сали Мултимедијалног центра „Кварт“ 
рекао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, то је дан када говоримо који су 
то наши успеси и шта је преостало да урадимо, шта су наши планови у наредној 
години. 

У четрдесетпетоминутном осврту на период између два празника, 
градоначелник Терзић је истакао да ипак није успео да наведе све што је Краљево 
успело да уради, заврши односно започне у тих годину дана, само и уз помоћ 
државе, али и пријатеља и донатора.  

Тако су се у градоначелниковом настојању да гостима што више приближи 
наш град и наша настојања да га учинимо што бољим местом за живот низале 
најважније „цртице“... Нови стари центар града са поносним „Милутином“, нови 
вртић, започета градња станова за социјално угрожене, за снаге безбедности, 
реконструисане и дограђене амбуланте и болнице, отворени међународни 
цивилни аеродром, реконструисане саобраћајнице, радови на атлетском 
стадиону, предстојећа иградња фудбалског стадиона, али и основне школе, 
Завода за јавно здравље, као и Моравског коридора, скијашких капацитета на 
Гочу, нових тржних центара, опремање индустријских зона за нове фабрике, након 
„Леонија“ и „Еуротаја“, који су у потпуности променили слику делова града у којима 
се налазе, као што су помогли, заједно са другим привредним субјектима града, да 
се број незапослених на евиденцији краљевачке Филијале Националне службе за 
запошљавање нађе испод 10.000... реконструисана краљевачка пијаца - робна и 
зелена, нове фасаде зграда.. Градоначелник је истакао велика улагања у 
пољопривреду, подстицај женском предузетништву, суфинансирање мера 
популационе политике, улагање у сеоски туризам, реконструкцијју школа, 
издавање капиталних књижевних дела под покровитељством града, позоришне и 
музичке фестивале, концерте, изложбе, сајмове, спортске ауто и мото спектакле... 
златне суграђане и репрезентативце и репрезентативке у разним спортовима... 
Жичуа која дочекује српске архијереје на Сабору Српске православне цркве, 
окупља верни народ на прослави осамстогодишњице аутокефалности Српске 
православне цркве, високе званице државног врха у посети Краљеву – 
председника Републике, који је од прошлог Дана града Краљево посетио пет пута 
- приликом отварања фабрика страних инвеститора, приликом обиласка Рашког 
округа, када је отворио аеродром, али и када су народ задесиле поплаве... 
премијерка и, разним поводима, бројни министри из наше Владе, нови партнери 
из Кине и САД, амбасадори, званичне делегације руских градова... гостију је било 
и након поплава – спремних да помогну и донирају неопходно... Градоначелник 
Краљева је истакао да град посебно брине и о породицама са троје и више деце, о 



породицама које покушавају да добију децу, ратним војним инвалидима, 
породицама палих бораца, болеснима....        

 
„...Када све ово саберемо, схватићемо да је Краљево град који напредује. 

На крају 2016. године наш буџет је износио 2.600.000.000 динара, ребалансом 
буџета који је усвојен на седници Скупштине града 4. октобра буџет је достигао 
4.100.000.000 динара. Ради се о великом напретку, засигурно највећем у историји 
овога града. Ми овде нећемо стати. Наставићемо да радимо, градимо, стварамо и 
улажемо. Наставићемо да рзавијамо свој град. Да из њега више људи не одлазе 
него да се враћају и да нови Краљевчани долазе. Ја сам апсолутно уверен да 
ћемо из године у годину говорити о све бољим резултатима и да ћемо сви заједно 
успети да Краљево учинимо бољим местом за живот.  

Живело Краљево, живела Србија!“, поручио је др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева, на крају обраћања на Свечаној седници Скупштине 
града Краљева поводом обележавања 7. октобра - Дана града Краљева, 
Краљевдана.  

Седницу је, како протокол налаже, поздравивши притом госте, отворио 
председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић. Он је са 
градоначелником, овогодишњим добитницима награда и признања која додељује 
Скупштина града Краљева, уручио плакете.  

Звање почасног грађанина за 2019. годину Скупштина града Краљева 
доделила је Мариносу Рицудису, за испољену храброст и љубав према српском 
народу. Овај храбри Грк, који је одбио да послуша званичну наредбу и бомбардује 
братски српски народ, нажалост није могао да дође на доделу награда, али ће му 
Повеља, како је договорено у телефонском разговору, накнадно бити уручена. 

Добитник Дипломе заслужне установе града Краљева за 2019. годину је 
Дом здравља „Краљево“ - за бригу о пацијентима. 

Ове године, Диплому заслужне спортске организације понео је Кошаркашки 
клуб „Слога“ - за спортске резултате у протеклим деценијама. 

За постигнуте резултате у области просвете и образовања, Диплому 
заслужне образовне установе за 2019. годину добила је ОШ „Светозар Марковић“. 

Диплому заслужног удружења грађана за 2019. годину добило је Удружење 
инжењера и техничара „Добривоје Божић“ - за развој технике и подстицај 
проналазаштва, као и Друштво за српски језик и књижевност - за очување и 
неговање српског језика и књижевности.  

Октобарску награду града Краљева за 2019. годину Скупштина града 
Краљева доделила је Миломиру Главчићу - за несебичну помоћ Краљеву и 
човекољубље, а у његово име ју је примила његова рођака Олга Главчић. Новчани 
део награде ипак иде онима којима је потребнији, како наводи овај хумани човек у 
писму упућеном специјално овим поводом – ученицима школе коју је и он некада 
као основац похађао у Јошаничкој Бањи.   

Специјалну награду за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2019. 
годину Скупштина града Краљева доделила је Тамари Грујић - за помоћ људима у 
невољи. Добитници награде, ауторки серијала „С Тамаром у акцији“, која носи 
његово име, уз честитке и речи дивљења, Главчић је лично даровао још пет 
стотина евра. 



Емотивном видео поруком, будући да са једномесечном бебом ипак није 
могла пут Краљева, Краљевчанима се обратила Тамара Грујић, захваливши на 
награди и позвавши све да чим пре крену путем хуманости, доброчинства, 
човекољубља...    

У уметничком делу програма Свечане седнице Скупштине града Краљева је 
наступио Градски хор „Црвчанин“, под диригентском палицом Радмиле Мурганић, 
и ученик другог разреда средње Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Петар Дуњић.  

Обележавање октобра, у коме наш град најрадосније прославља и 
најдубље тугује, прати и богат програм бројних установа културе и других актера 
током читавог месеца.  


