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удружење

министру културе и информисања,
г-дину Владану Вукосављевићу
Предмет: жалба поводом иницијатива за подизање споменика на
Тргу Светог Саве у Краљеву

Поштовани господине министре,
на 60. редовној седници Градског већа града Краљева од 18. VI 2018. године
усвојена је по хитном поступку иницијатива за подизање споменика краљу
Стефану Првовенчаном на Тргу Светог Саве у Краљеву, а коју је наводно
поднео председник Александар Вучић 1. јуна о.г. Нама је, међутим, познато да
је протеклих месеци у јавности такву идеју, крајње штуро и неодређено,
заступао једино генерални секретар председника Републике Никола Селаковић.
Читаву прописану процедуру Градско веће града Краљева је обавило за само 4
радна дана и сада очекује сагласност Министарства културе и информисања.
Тим поводом обавештавамо вас да је удружење Словенско друштво још 20.
фебруара текуће године Савету за очување културног и историјског наслеђа
града Краљева и Градском већу града Краљева поднело иницијативу за
подизање споменика Светом Сави на том истом Тргу Светог Саве у Краљеву. У
њој је све подробно образложено, пропраћено скицама, фото и видео
презентацијом изгледа будућег споменика, биографијом аутора. Нашу
иницијативу је потписало 22 најразличитија краљевачка удружења (в. прилог).
И до дана данашњег на њу нисмо добили никакав одговор ни од једне надлежне
градске службе и установе, чиме је прекршен чл. 6 Одлуке о постављању и
одржавању споменика на територији града Краљева („Службени лист града
Краљева“ бр. 21-2017).
Поучени вишегодишњом жалосном праксом градских власти у Краљеву да на
сваковрсне званично поднете представке, захтеве, молбе, иницијативе не
одговарају ни на који начин, као да никаквог обраћања није ни било,
принуђени смо да вам се на овај начин обратимо и позовемо вас да од Градског
већа Града Краљева захтевате да вам достави документацију коју смо предали
пре пуна четири месеца, те да се и наш предлог уврсти у разматрање упоредо са
другим идејним решењима будућег споменика на Тргу Светог Саве у Краљеву.

Напомињемо да немамо ништа против подизања и споменика Стефану Немањи
II Првовенчаном; напротив, јавно смо подржали такву идеју, будући да рад и
дело сваког од двојице браће чине складну целину и не могу се разлучивати
једно од другог, символизујући слогу и јединство који су нам данас као народу
потребнији него икад. Ми смо нашу иницијативу, међутим, осмислили
полазећи од неоспорне историјске чињенице да је проглашењу краљевине
претходио вишегодишњи рад Светог Саве на осамостаљивању српске Цркве, те
друштвено-правном уређењу српске Цркве и државе. Без таквог рада не би
било ни српске краљевине, па је ваљда природно да се најпре одужимо
најзаслужнијем за то што смо уопште у прилици да обележавамо тако велике
јубилеје – и то подизањем споменика првом српском архиепископу и
законодавцу на 800-годишњицу његовог устоличења, стицања самосталности
српске Цркве и доношења Законоправила 2019. године. За подизање
споменика првом краљу из династије Немањића, на примеренијем месту него
што је садашњим наводним предлогом председника Републике предвиђено,
тада остаје сасвим довољно времена – до 800-годишњице његовог крунисања
2021. године.
Стога очекујемо да се одлука о споменику донесе у складу с важећим
прописима, с узимањем у обзир мишљења представника СПЦ, стручне и
културне јавности – све до, уколико се то покаже неопходним, изношења датог
питања на референдумско изјашњавање грађана Краљева, којих се оно највише
и тиче.
У име иницијатора подизања споменика Светом Сави

Драган Бунарџић,
председник удружења
„Словенско друштво“
_________________________
У Краљеву, 7. VI 2018.

Прилог:
Скенирана фотокопија иницијативе 22 удружења грађана за подизање
споменика Светом Сави на Тргу Светог Саве у Краљеву

