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Обележен Дан ослобођења Краљева у Првом светском рату: настављамо да снажимо 
нашу Србију 
 

По завршетку Првог светског рата, Србија је била међу државама 
победницама, али са огромним људским жртвама - процењује се да је изгубила 
између 1.100.000 и 1.300.000 становника. Готово да је сваки други мушкарац 
између 17 и 60 година страдао у рату или од његових последица односно око 
трећина укупног предратног становништва Србије.  

 Храбра српска војска у Краљево је ушла 22. октобра 1918. године 
ослободивши га, након три године, аустријско-немачке окупације. После 
ослобађања Ниша, Прва српска армија је кренула напред, ослободила Крушевац, а 
један извиђачки ескадрон Коњичке дивизије 19. октобра је стигао у Врњачку Бању. 

Непријатељске јединице су се повукле према Краљеву и утврдиле се на левој обали 
Ибра и у Пљакином шанцу. Аустроугари су дејствовали топовима и артиљеријском 
ватром и срушили мост на Рибници, запалили мост на Ибру, али то наше јунаке 
није спречило да уђу у Краљево у вечерњим сатима 22. октобра, потискујући 

непријатеља према Чачку.  
Оних који су своје животе несебично дали борећи се за крст часни и слободу 

златну, Краљево ће се вечно сећати.  
На Дан ослобођења у Првом светском рату - 22. октобар, ове године у порти 

Цркве светог великомученика кнеза Лазара у Матарушкој Бањи, венци и цвеће 
положени су на Спомен-чесму подигнуту српским ратницима учесницима 
ослободилачких ратова 1912-1918. године, браниоцима вере и отачаства, у част. На 
белим мермерним плочама, у нишама ове грађевине квадратног облика, уклесано 
је 149 имена погинулих и оних који су преживели ратне страхоте од 1912. до 1918. 

године. 
 Како истиче протојереј-ставрофор Љубинко Костић, архијерејски заменик 
владике жичког господина Јустина, старешина храма посвећеног кнезу Лазару у 
Матарушкој Бањи, они сваке године имају годишњи помен свим старим ратницима, 
а поводом ослобођења града Kраљева на данашњи дан сетили су се „имена свих 
оних који су нас задужили, којима смо захвални зато што су нам обезбедили и мир 
и слободу“. Он је подсетио на то да су по повратку са ратишта многи били 
инвалиди, али су опет зановили своје породице, рађали и по десеторо деце, и  зато 

се Србија могла обновити и зановити. 
„Имамо велику обавезу да их се сећамо и у част њих и њихових имена смо 

подигли ову Спомен-чесму овде да трајно остану запамћени. Они су отишли у рат и 
за отаџбину су дали све, а од ње никада нису тражили ништа. Они су диван пример 
надахнућа, јунаштва, храбрости, вере, наде, добри учитељи... Српски војник је 
после Првог светског рата од свог слободољубивог човечанства био проглашен 
војником света управо због својих врлина као домаћина и часног војника. То је 
обавеза и за нас да у свим временима, а ниједно време није лако, ни данас није 
лако, останемо усправни и исправни у својим настојањима да осветламо образ као 

потомци великих предака“, поручио је свештеник Костић.  
„За време трајања Великог рата Србија је изгубила много мушких глава, 

гинули су и на Церу и на Колубари и приликом повлачења кроз Албанију. Након 



рата, многе породице - сада без мушких глава, многа деца - без својих очева, 
морали су да наставе животе. Недостајали су мушкарци и у њиви и у шуми и у 
фабрикама које су тек почињале да раде. Србија је због тога деценијама имала 
недаћа, како породичних, тако и привредних. Било је недовољно људи који би се 
борили не више у рату, него на привредном плану, да ојачају, да оснаже Србију, да 
она напредује више у односу на оне земље које су је напале за време и Првог, а 
касније и Другог светског рата“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић истичући да је борба непрестана, само више није на бојном пољу. 

„Ми се данас такође боримо, али се боримо да наша земља економски ојача, 
да буду веће плате, да буду веће пензије. Верујем да ћемо наставити да снажимо 
нашу Србију, да ће она напредовати из дана у дан, али да више нећемо ратовати. 

Морамо да јачамо нашу Војску, да она буде боље опремљена, да купујемо оружје, 
обезбеђујемо боље услове за рад и наших војника и наших полицајаца, али да то 
радимо како бисмо сачували мир, а не како бисмо ишли да освајамо туђе земље“, 
поручио је са обележавања Дана ослобођења Краљева у Првом светском рату 

градоначелник др Предраг Терзић. 


