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Краљево обележило Дан пробоја Солунског фронта 
 

Полагањем венаца на Споменик српским ратницима палим за слободу 
отаџбине од 1912. до 1918. године на Тргу српских ратника, у Краљеву је и ове 
године, али на нешто скромнији начин, у промењеним околностима с обзиром на 
епидемиолошку ситуацију узроковану вирусом корона, обележен Дан пробоја 
Солунског фронта.  

Пошту славним и бесмртним прецима одали су представници града Краљева, 
Рашког управног округа, Војске, Полиције, Жандармерије и Удружења за неговање 
традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да, захваљујући 
председнику Републике Србије Александру Вучићу, од ове године, Република 
Србија и Република Српска, дан када је извршен пробој Солунског фронта – 15. 
септембар, славе као заједнички празник, који се обележава као Дан српског 
јединства, слободе и националне заставе. 

„Срећан сам што коначно деца из Србије и деца из Републике Српске могу да 
се сећају бесмртних хероја из Првог светског рата и што ћемо сви Срби имати свој 
празник, дан када ћемо се сећати људи који су погинули за слободу наше отаџбине. 
Надам се да ћемо наредне године овај дан обележавати са више припадника Војске, 
Полиције, деце из основних и средњих школа са територије града Краљева, 
односно да ће то бити период када ћемо ми као држава и као народ извојевати још 

једну победу - овога пута против вируса корона“, поручио је градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић. 

Овај дан је, према речима Милана Матијевић из Удружења за неговање 
традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“, убрзао пропаст агресора на 
Балкану и у целом Првом светском рату.  

„Пробој Солунског фронта је променио ситуацију на ратишту, променио је 
однос између зараћених страна, Србија је кренула у јуриш, српски војници су 
журили да се врате у Србију. Србија је у Првом светском рату изгубила 1.200.000 

становника рачунајући војнике, капларе и цивилно становништво које се 
повлачило преко гудура Албаније. Зато је овај датум веома значајан и у том 
симболу наша држава је нашла датум који поштује и цени и који је од данас постао 
и државни празник“, казао је Матијевић напомињући да је српска војска у то време 
показала изузетну снагу иако није била бројна и имала је свега 150.000 становника. 


