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Обележен Дан државности у Краљеву 
 

На Сретење, полагањем венаца на Споменик српским ратницима палим за 
слободу отаџбине од 1912. до 1918. године, град Краљево обележио је Дан 

државности Србије.  
У спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски 

устанак, и дан када је у Крагујевцу 1835. издат и заклетвом потврђен први Устав 
Књажевства Србије, Сретењски устав, венце су положили помоћници 

градоначелника града Краљева Милош Милишић и Никола Радевић и заменик 
председника Скупштине града Краљева Миленко Стефановић, као и начелник 
Рашког управног округа Небојша Симовић, представници Војске, Полиције и 
Удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије „Јово Курсула“. 

Према речима помоћника градоначелника града Краљева Милоша 
Милишића, Срби су имали државу још у средњем веку, која се у време цара Душана 
простирала чак до Епира и Пелопонеза, али модерна Србија је као дан своје 
државности узела Сретење, у знак сећања на 1804. годину када је Карађорђе 
подигао Први српски устанак, односно 1835. годину када је донет један од 
најлибералнијих и најдемократскијих у овом делу света - Сретењски устав. 
 Милишић је подсетио да је тада у Русији владао кметски систем, као и да су у 
Америци још увек постојали робови. 

„Нажалост, Сретењски устав из 1835. године био је у примени свега десетак 

дана зато што су тада највеће европске силе Аустрија, Царска Русија и Турска 
приморале кнеза Милоша да га повуче, плашећи се да и њихови народи не траже 
такав устав и да им на тај начин скрате власт“, изјавио је Милишић, па додао: 

„Ако направимо поређење између 1835. и 2021. године, наиме, после 186 

година, Србија је поново под притисцима великих сила да се одрекне дела своје 
територије - Косова и Метохије. На нама је да издржимо и да на то не пристанемо. 
Морамо да осветламо образ пред потомцима, као што су и наши преци осветлали 
образ пред нама.“ 

Краљевачки хроничар и председник Друштва за неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије „Јово Курсула“ Милан Матијевић истакао је да 
Краљево има посебан разлог да обележава овај празник јер је наш град у свим 
ослободилачким ратовима претрпео велике губитке. 

„Град Краљево је играо велику улогу и 1805. када га је Карађорђе ослободио, 
и 1815. када га је Милош ослободио, и 1915. када је био главни центар преко кога 
се повлачила целокупна српска војска и Влада, и 1941. године када је страдало, 
зато ми са поносом обележавамо овај државни празник“, појаснио је Матијевић, па 
додао да се 1804. године, за време Првог српског устанка, преко 50 генерација 
борило за слободу и успело у тој борби. 
 У спомен на дан када је донет Сретењски устав - први устав Србије, који 
представља најбитнији датум у културном, историјском и политичком календару 
Србије, установљен је Дан државности Србије - 15. фебруар.  
 


