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Први састанак Одбора за обележавање тридесетогодишњице Завичајног друштва 
Краљево 
  

„Једна народна мудрост каже да место у којем човека први пут огреје сунце 
он никад не заборавља и оно никад не излази из његове душе и његова сећања. 
Ми, које је сунце огрејало први пут у Kраљеву, уз оне који су у њега придошли и ту 
се настанили, имамо обавезу да свој завичај, да овај град, у сваком погледу, 
унапређујемо. У том погледу постојање Завичајног друштва Kраљево, ево већ 
тридесет година, игра веома важну и значајну улогу“, поручио је помоћник 
градоначелника за културне манифестације Милош Милишић, који је и 
координатор одбора образованог како би се ове године обележило три деценије 
постојања Завичајног друштва Краљево.  

Према његовим речима, град Kраљево ће све што буде могао - од новца 
преко друге врсте сарадње - помоћи овом друштву да обележи значајан јубилеј, а 
кроз програм суфинансирања пројеката удружења грађана који град спроводи, ове 
године, Завичајно друштво Краљево је добило 230.000 динара. 

„За мене, као помоћника градоначелника за културне манифестације и 
писца, једна од важних ствари јесте да Завичајно друштво настави континуирано 
излажење свог гласила „Завичај“ и, уколико би могла, да се још више унапреди 
њихова издавачка делатност“, рекао је Милишић додајући да ће се, у зависности 
од епидемиолошке ситуације, сви максимално потрудити да допринесу да се овај 
значајан датум обележи како доликује. А предвиђени су, како је најављено, бројни 
програми краљевачких јавних установа - Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“, Народног музеја, Краљевачког позоришта, Историјског архива и 
Kултурног центра Рибница. 

Како је истакла Драгана Типсаревић, председница Скупштине Завичајног 
друштва Kраљево, Завичајно друштво Kраљево је формирала група ентузијаста 
са племенитом намером да помогну свом граду, схватајући то као неку врсту 
завета и аманета.  

„Упркос бројним тешкоћама, пре свега недостатку елементарних средстава 
за рад, имајући само љубав према завичају као веома важан капитал, чланови 
овог удружења успели су да створе бројне културне, хуманитарне и друге 
манифестације служећи своме завичају. Активности друштва ишле су у два смера 
- окупити Краљевчане све и свуда и показати своме граду да су људи, ма где 
живели, и даље везани за наш град. Овај први део активности ишао је веома лако 
јер је осећање завичајне припадности присутно у свакоме од нас. 'Завичај је 
највиша тачка света', говорио је Бранко Радичевић... 'Само у завичају знам да 
одредим све стране света', записао је Моша Одаловић...“, навела је чланица 
Одбора за обележавање тридесетогодишњице Завичајног друштва Краљево, 
позвавши све људе који воле Краљево, који су у њему рођени, ма где да живе, да 
„јубиларне, тридесете године, постану чланови Завичајног друштва Краљево“. 

Већ три деценије, као главне циљеве своје активности, Друштво има 
чување и заштиту од заборава историјске и културне баштине, каже председник 
Завичајног друштва Kраљево Новица Неговановић  



„То остварујемо непрекидно радећи на окупљању Краљевчана у 
подстицању осећања припадности краљевачком завичају. Желимо да 
допринесемо повезивању и зближавању Краљевчана без обзира у ком делу света 
живе и раде“, каже Неговановић нагласивши да је, кроз формирање Одбора за 
обележавање тридесетогодишњице рада Друштва, потврђено да руководство 
града и његове институције деле исте вредности и циљеве када је реч о 
афирмацији и промоцији креативних потенцијала завичаја са завичајцима. 

„Пред нама је озбиљан посао да осмислимо и реализујемо програм са којим 
можемо на најбољи могући начин, примерено ситуацији, допрети до што више 
Краљевчана без обзира у ком делу света живе и раде са јединственом поруком  - 
волите своје Краљево јер и оно воли вас“, поручио је председник завичајног 
друштва Краљево.  

Он је захвалио градоначелнику и његовим сарадницима и свим 
руководиоцима градских установа из области културе и туризма који су 
прихватили да помогну у обележавању јубилеја значајног не само за завичајце, 
него и за читав град, будући да је председник Одбора градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић, заменик председника - заменик градоначелника 
Вукман Ракочевић, координатор - помоћник градоначелника за културне 
манифестације Милош Милишић, а чланове Одбора чине чланови Завичајног 
друштва и директори јавних установа града Краљева. 
 


