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Најава обележавања Дана ослобођења Краљева у Другом светском рату 
 
Председник Одбора за обележавање 29. новембра – Дана ослобођења 

Краљева у Другом светском рату и помоћник градоначелника града Краљева 
Сретен Јовановић истакао је да се ове године обележава важан јубилеј - 75 
година слободе Краљева, као и да град овај значајан датум наше историје 
обележава већ пуну деценију. 

„Ако имамо у виду да је Београд ослобођен 20. октобра, а Краљево тек 29. 
новембра, видимо да је тежиште непријатељских снага било на нашој територији. 
Град има обавезу да обележава све датуме везане за Први и Други светски рат, а 
Одбор се потрудио да ове године програм буде садржајан и репрезентативан“, 
изјавио је Јовановић. 
  У оквиру програма обележавања 75 година слободе Краљева, у четвртак, 
28. новембра, у Галерији Народног музеја Краљево, са почетком у 12.00 часова, 
биће отворена изложба „Јасеновац – право на незаборав“, која је прошле године 
била у палати Уједињених нација у Њујорку. Изложбу ће отворити Фабијан 
Вендрих, члан Међународне експертске групе ГX7 – СТОП РЕВИЗИОНИЗМУ, 
специјални изасланик проф. др Гидеона Грајфа, директора групе, експерата за 
холокауст из Израела. Након отварања изложбе, у 13.00 часова, биће уприличена 
промоција књиге „Страшно и срамно“ генерала Милисава Секулића. 
 У петак, 29. новембра, у парку Пљакин Шанац, у 11.00 часова, полагањем 
венаца на Споменик ослободиоцима Краљева у Другом светском рату, 
представници Града, као и бројна борачка удружења и грађани одаће почаст 
палим борцима. Након полагања венаца, у Свечаној сали Градске управе града 
Краљева, са почетком у 12.00 часова, биће уприличена Свечана академија на којој 
ће говорити историчар проф. др Предраг Марковић.  

„Наша је дужност да не заборавимо онога, ко се макар каменом бацио на 
окупатора, а камоли на оне који су у тој борби положили своје животе, због тога 
ове садржајне програме посвећујемо ослободиоцима 1944. године који су се 
борили са највећом пошасти и највећом силом тога доба, немачким нацизмом“, 
изјавио је Милош Милишић, заменик председника Одбора. 

Како је истакао, на изложби „Јасеновац право на незаборав“, о трагичности 
и страхотама тих логора ће говорити и некадашњи заточеници усташких дечјих 
логора Јелена Бухач Радојичић, Гојко Рончевић Маровић и Смиља Тишма.  

У петак, 29. новембра, у Народном музеју Краљево, биће уприличена два 
програма, у 18.00 часова, Завичајног друштва Краљево доделиће награде за 
литерарне радове ученицима средњих школа на тему „Сећање на 14. октобар“, а у 
19.00 часова, планирано је представљање књиге „Злато четника и партизана – 
деконструкција једног мита“ о којој ће говорити аутор Милош Тимотијевић, 
Борислав Челиковић, уредник и рецензент др Владимир Димитријевић, док ће у 
уметничком делу програма учествовати Градски хор „Црвчанин“. 

Oве године, по први пут, у организацији обележавања 29. новембра – Дана 
ослобођења Краљева у Другом светском рату, активно учествује и Градски одбор 
СУБНОР-а. Председник Одбора Мирко Вујић појаснио је да књига „Страшно и 



срамно“ говори о страдању Срба у Хрватској и Босни и Херцеговини, са посебним 
освртом на логор Јасеновац, као и на злочине почињене у периоду од 1991. до 
1995. године, за време грађанског рата у Босни и Херцеговини. Вујић је истакао да 
је генерал Секулић, који је такође написао књигу „Краљево на путевима историје“, 
као грађу за књигу „Страшно и срамно“ користио архиве војске, по чему се види 
аутентичност и истинитост података које износи у свом делу.  

Представници Одбора за обележавање 29. новембра – Дана ослобођења 
Краљева у Другом светском рату овом приликом позивају све грађане да заједно 
одају почаст палим борцима и на тај начин покажемо да их нисмо заборавили. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


