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 Најава обележавања Дана примирја у Првом светском рату 
 
 Представници Одбора за обележавање сто година од завршетка Првог 
светског рата и изградњу војничке спомен-капеле на планини Чемерно најавили су 
обележавања Дана примирја у Првом светском рату.  

Овај значајан датум наше историје биће обележен  11. новембра 2019, са 
почетком у 11.00 часова, на брду Врановац, у селу Роћевићи. 
 Како је појаснио председник Одбора за обележавање сто година од 
завршетка Првог светског рата и изградњу војничке спомен-капеле на планини 
Чемерно Радоје Томашевић, централна манифестација ће бити организована на 
брду Врановац јер је баш на том брду страдао велики број бораца војске 
Краљевине Србије из Другог ужичког одреда.  

„Полазак на брдо Врановац планиран је у 9.15 часова, а за превоз грађана 
организован је један аутобус који ће кренути са аутобуске станице. Представници 
Градске управе, као и бројна борачка удружења положиће венце на спомен-плочу 
Ужичком одреду у 11.00, након чега ће бити служен парастос погинулим 
војницима, подофицирима и официрима Ужичког одреда и свим погинулима у 
Великом рату. Присутнима ће се обратити градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић, као и неко од потомака ратника, а након тога ће учитељица Вања 
Николић и ученици Основне школе из Роћевића, по први пут, приредити 
историјски час“, појаснио је Томашевић. 
  „У 11 месецу, 11 дана, у 11 сати 1918. године Царска Немачка је, пред 
силама Велике антанте у командном железничком вагону Маршала Фердинанда 
Фоша, на Француској железничкој станици Компијен, потписала капитуалцију као 
чин примирја, чиме је окончан Први светски рат. Народ је овај рат назвао Велики 
рат, у који су одлазила из куће сва чељад која је била способна да брани Србију. 
Из Краљева и подручја среза Жичког отишло је у рат преко 5000 војника“, појаснио 
је Милан Матијевић, председник Друштва за неговање традиција ослободилачких 
ратова „Јово Курусла" и члан Одбора, па додао да се као симбол овог празника 
користи амблем Наталијине рамонде, цвета који је угрожена врста биљке у 
Србији, а у ботаници је познат и као цвет феникс. 

Матијевић је истакао да на подручју Краљева постоји 97 споменика и 
споменичких обележја посвећених палим српским ратницима и народу у Првом 
светском рату.  

Раде Вукосављевић, члан Одбора за истраживачку делатност, истакао је да 
тројна агресија на Краљевину Србију, новембра месеца, 1915. године, на брду 
Врановац, била је једно од највећих страдања српских војника на теритоји 
Краљева.  

„Више од 15 година потомци ратника, свештенство и град Краљево негују 
културу сећања на ова невероватна страдања. На брду Врановац подигнут је 
мермерни крст и спомен-плоча Ужичком одреду који је највише страдао, а прошле 
године, за стогодишњицу од завршетка Великог рата, изграђена је и амбијентална 
учионица. На великом паноу постављена су 44 историјска текста који дочаравају 
борбу на брду Врановац“, појаснио је Вукосављевић. 



Он је најавио да ће на Врановцу бити постављено још 11 спискова са 
именима страдалих војника из наших околних села који су сахрањени у спомен-
костурници у Чачку или на војничком гробљу у Краљеву, а такође ће бити 
постављен и списак са именима 105 војника из састава Ужичког одреда који су 
страдали баш на брду Врановац. 
 


