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Обележен Краљевдан: Краљево град који убрзаним корацима иде напред 
  

Свечана седница Скупштине града Краљева поводом обележавања Дана 
града Краљева - Краљевдана, 7. октобра 2020. године окупила је знатно мањи 
број званица него у годинама које се нису суочиле са вирусом корона, али је са ње 
послата порука да ће и ова дуготрајна тешка ситуација резултирати победом. Из 
ње ћемо, засигурно - доказ су награде, признања и захвалнице, традиционално 
додељене поводом Краљевдана, изаћи знатно богатији. Појединци и институције 
који су се својим делањем самопрепоручили за овогодишње награђивање потврда 
су нашег узрастања у временима која нам дају прилику да покажемо колико смо 
богати човечношћу. 

На дан када се град Краљево, традиционално, представља између два 
Краљевдана, и овог пута смо се уверили да је наш град место достојно свога 
имена и своје историје. На празник Преподобног Симона Монаха, првог српског 
краља Стефана Првовенчаног, овог 7. октобра, сведочили смо колико су наши 
суграђани, пре свега, људи. 

Свечану седницу је, поздравивши госте и уз извињење што је број званица, 
услед ситуације, уочљиво мањи, отворио председник Скупштине града Краљева 
Ненад Марковић. 

„Извинио бих се свим оним, назвао бих их истинским херојима, нашим 
медицинским сестрама и лекарима, који су дали све од себе да пошаст звану 
ковид победимо, и оним дискретним херојима који су свакодневно дезинфиковали, 
прали, чистили... Нажалост, Одлука о наградама и признањима тачно дефинише 
колико награда можемо да дамо, али никога нећемо заборавити наредне године и 
све истинске и дискретне хероје ћемо наградити“, рекао је председник Скупштине 
додајући:  

„Да не заборавимо ни дискретне хероје који нису желели да им се знају 
имена, донаторе, наше привреднике, који су на понос нашег града, и који су више 
од шест милиона динара скупили за помоћ најугроженијим грађанима Краљева, 
која је уз помоћ јавних предузећа дистрибуирана. Они су имали молбу да се не зна 
колико је ко донирао.“ 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је захвалио свима што смо, како 
је истакао, „борећи се са вирусом корона и са последицама полава, показали 
јединство, солидарност и доказали да смо ми Краљевчани солидарни људи, људи 
који побеђују“.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић се овога пута осврнуо не само 
на претходних годину дана, већ на период од 2016, када је први пут изабран за 
градоначелника нашег града, до 2020, када му је поново указано поверење да 
буде први човек града Краљева. У излагању, праћеном низом фотографија са 
дешавања која су обележила нешто више од четири године, градоначелник др 
Предраг Терзић је гостима представио досадашње успехе и резултате, говорио о 
плановима за следећу и наредне четири године. Представио је шта је све урађено, 
започето и треба да буде урађено у области инфраструктуре, инвестиција, 
привреде, туризма, образовања, културе, спорта... сопственим снагама и 
средствима, али и уз помоћ Републике Србије, Владе Републике Србије, локалних 



и државних институција, инвеститора, дародаваца... подсетио је и на бројне посете 
представника највишег државног врха и гостију из земље и иностранства, успехе 
Краљевчана у разним областима... представивши нам на нешто другачији начин 
наше Краљево, које се развија у град који пружа све боље услове за живот и рад, 
које убрзаним корацима иде напред, град стабилних финансија у којем је градски 
буџет за три године, од 2016. до краја 2019, порастао за две милијарде. 

„За нама је тешка година, пуна страха, али и наде. Захвалио бих свима који 
су учествовали у борби са ковидом, који су данима радили, свакодневно се 
састајалали и борили. Надам се да ћемо се наредне године видети у неком 
другачијем амбијенту са мало више гостију и више осмеха на лицима“, поручио је 
др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.  

Градоначелник је и ове године доделио ЗАХВАЛНИЦЕ суграђанима који су 
се својим делима надвисили над другима у протеклих годину дана. 

ЗАХВАЛНИЦУ за 2020. годину добила је Полицијска управа Краљево - за 
успешно извршење поверених задатака и изузетан допринос безбедном 
функционисању града током епидемије вируса корона, 210. инжињеријски 
батаљон Друге бригаде Копнене војске - за несебичну помоћ грађанима Краљева у 
отклањању последица земљотреса и поплава, Општа болница „Студеница“ 
Краљево - за несебичну бригу о пацијентима и професионално и пожртвовано 
поступање у спречавању ширења вируса корона, Ветеринарски специјалистички 
институт Краљево - за професионалност и пожртвованост и изузетне успехе у 
спречавању ширења пандемије SARS-CoV-2 вируса, Јединице цивилне заштите - 
за несебичну помоћ суграђанима и професионално и пожртвовано поступање у 
спречавању ширења пандемије SARS-CoV-2, Црвени крст Краљево - за хуманост, 
пожртвованост и несебичну помоћ суграђанима и акције организоване током 
пандемије SARS-CoV-2 вируса, Женски кошаркашки клуб Краљево - за врхунске 
спортске резултате, немерљив допринос развоју и успеху краљевачке кошарке и 
промоцију града Краљева. 

Уручене су и награде и признања за ову године, које, традиционално, 
поводом Краљевдана, додељује Скупштина града Краљева. 

Ове године ДИПЛОМУ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Скупштина је доделила специјалисти Инфективног одељења Опште болнице 
„Студеница“ др Зорици Костић - за учињена хумана дела и предан рад у области 
здравства, генералном директору компаније „Електромонтажа“ Зорану Станковићу 
- за учињена хумана дела и допринос у раду и развоју шире друштвене заједнице, 
и припаднику Специјалне антитерористичке јединице Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије Зорану Станојевићу - за храброст, пожртвовање и 
хумано поступање приликом спасавања угрожених грађана. 

За дугогодишњи рад у здравству, професионално и пожртвовано поступање 
у спречавању ширења пандемије SARS-CoV-2 вируса, ДИПЛОМУ ЗАСЛУЖНЕ 
УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА Скупштина је доделила Заводу за јавно здравље 
Краљево.  

ДИПЛОМУ ЗАСЛУЖНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
добио је Ватерполо пливачки клуб „КРАЉЕВО“ - за изузетне успехе, истрајност, 
посвећеност развоју и унапређењу ватерполо и пливачког спорта.  

ДИПЛОМУ ЗАСЛУЖНЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, за 



дугогодишњи успешан рад у образовању и остварене резултате на републичким и 
међународним такмичењима, завредела је Електро-саобраћајна техничка школа 
„Никола Тесла“. 

ДИПЛОМА ЗАСЛУЖНОГ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА КРАЉЕВА припала 
је Удружењу грађана „Пријатељство за нова времена“ - за допринос развоју и 
афирмацији града Краљева. 

СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ ЗА ПОДСТИЦАЈ ХУМАНОСТИ „МИЛОМИР 
ГЛАВЧИЋ“, установљену 2017. године, у част добротвора и донатора Миломира 
Главчића из Канаде, Скупштина је доделила Андреи Ћирић - за показану 
солидарност, хуманост и доброчинство. И ове године, Миломир Главчић је имао 
изненађење за добитника награде која носи његово име у виду додатне новчане 
награде. У писмо овог, од детињства хуманог човека, увек спремног да помогне, 
које је прочитао његов пријатељ, наш суграђанин Мирољуб Дугалић, између 
осталог, Главчић Андреи поручује:       

„Желим јој да и даље у животу остане човек  великог срца и успешна у својој 
професионалној каријери. Ваљда се људи и рађају као хумана бића, али и постају 
уз стално обраћање пажње на друге, на суграђане, комшије, рођаке... који су у 
невољи.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Највише признање, ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА КРАЉЕВА, ове године 
Скупштина је доделила пуковнику проф. др Радовану Чеканцу за допринос развоју 
и унапређивању здравства. 

У име свих награђених, веома емотивним говором, Чеканац је захвалио 
граду Краљеву на наградама, признањима и захвалницама, на својој Октобарској 
награди. 

 „Са становиштва медицине и професионализма смо урадили све како 
протоколи налажу. Држали смо се заједно, борили дан и ноћ, сви, и медицински 
радници Kраљева, којима сам бескрајно захвалан, а и народ. Иако борба још није 
готова, чини ми се да смо епидемију обуздали и да смо на правом путу, да знамо 
како са њом да живимо до коначног гашења“, рекао је Чеканац додајући: 

 „И да сам добио чин генерала, ништа не може да замени Октобарску 
награду. Не могу да објасним какав је осећај, не знам када се догодило да целу 
ноћ не спавам као што ноћас нисам спавао пред ову доделу, емоције су ме 
савладале“, признао је. 
 Скромну свечаност поводом обележавања Дана града Краљева, својим 
дивним гласовима, оплеменили су ученици Средње музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ - Ивана Драгањац химном Србије „Боже правде“, и Лука Марковић 
песмом „Ово је Србија“. Кроз седницу, све присутне је водила глумица 
Краљевачког позоришта Биљана Талић.  

 


