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удружење

Савет за очување културног и историјског наслеђа
града Краљева
председнику Савета Радоју Томашевићу
Поштовани,
Удружење „Словенско друштво“ је дана 20. фебруара 2018. године Градском већу
града Краљева и Савету којим председавате поднело Иницијативу за подизање
споменика Светом Сави на Тргу Светог Саве у Краљеву. Иницијативу је уз
подносиоца потписало још 21 удружење из Краљева, придружујући се иницијатору и
подржавајући ову идеју. У прилогу иницијативе достављено је идејно решење
споменика, биографија аутора, скице будућег споменика, фото-презентација будућег
споменика у простору, као и његова видео-презентација. Наведени су опис, израда и
технички захтеви за израду споменика, начин финансирања (који не предвиђа
издвајање из буџета града Краљева), рокови израде и очекивани ефекти.
Удружење „Словенско друштво“ је тако у свему испоштовало процедуру
предвиђену чланом 5. Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 21/17), која се односи на
подносиоца и садржину иницијативе.
Удружењу „Словенско друштво“ је до данашњег дана остало непознато поступање
Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева поводом поднете
иницијативе током протеклих више од пет месеци. У складу са чланом 6. наведене
одлуке, Савет је требало да прибави стручна мишљења надлежних организационих
јединица Градске управе, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта
„Краљево“ (бивша Дирекција за планирање и изградњу), Завода за заштиту
споменика културе Краљево, Народног музеја Краљево, а по потреби и других
установа, организација. На основу става 2. истог члана, по прибављању мишљења
Савет даје мишљење о оправданости иницијативе и упућује га организационој
јединици Градске управе надлежној за послове урбанизма ради сачињавања нацрта
одговарајуће одлуке (о подизању споменика, или о томе да се иницијатива не
прихвата), који се доставља Градском већу града Краљева на разматрање.
Дакле, поводом наше иницијативе нисмо добили никакво обавештење, иако је већ
при крају израда модела споменика и реализација договора у погледу његовог
представљања јавности. За разлику од таквог, слободно можемо рећи,
ниподаштавајућег односа, имамо сазнања о потпуно другачијем примеру подношења

иницијативе и поступања по њој. Наиме, дана 12. 06. 2018. године градоначелник
града Краљева је Савету за очување културног и историјског наслеђа града Краљева
проследио иницијативу председника Републике Србије Александра Вучића за
подизање споменика краљу Стефану Првовенчаном на Тргу Светог Саве у Краљеву.
Нацрт одлуке о подизању споменика краљу Стефану Првовенчаном је Градском већу
града Краљева достављен 18. 06. 2018. године, пре одржавања седнице Градског већа
заказане за тај дан. Уочљиво је да је за свега неколико дана спроведена потпуна
процедура: Прибављена су сва мишљења надлежних субјеката; Савет је уприличио
врхунску координацију свих активности, прибавио неопходна мишљења о
оправданости иницијативе,
и комплетан материјал проследио Одељењу за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности; ово одељење је
сачинило Нацрт одговарајуће одлуке предвиђајући да су средства за изградњу
споменика обезбеђена у буџету града Краљева за 2018. годину, у износу од
10.000.000,00 (десет милиона) динара, иако у тексту иницијативе нема ни назнаке о
висини средстава, а поготово не о њиховом извору; Нацрт одлуке је прослеђен
Градском већу на дан одржавања седнице; Градско веће је утврдило Предлог одлуке,
и исти доставило надлежном министарству на сагласност. Дакле, за 5-6 дана се
завршава целокупна процедура поводом поднете иницијативе (наводимо као
куриозитет да су у том периоду два дана била нерадна, 16.06. – субота и 17.06. –
недеља).
Због наведеног, као подносиоци иницијативе тражимо да нас обавестите о
следећем:
1. Да ли је Иницијатива за подизање споменика Светом Сави на Тргу Светог

Саве у Краљеву разматрана на некој од седница Савета за очување културног
и историјског наслеђа града Краљева, одржаних у времену од подношења
иницијативе (20.02.2018) до данашег дана (07.08.2018)?
2. Ако иницијатива Удружења „Словенско друштво“ није разматрана на седници

Савета којим председавате, да ли имате намеру да њено разматрање икада
уврстите у дневни ред? Ако јесте разматрана, какво је мишљење Савета о
њеној оправданости?
3. Да ли су и од кога прибављена стручна мишљења субјеката који се наводе у

члану 6. став 1. Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији
града Краљева?
4. Да ли је тачно да Вам је, као председнику Савета, дана 12.06.2018.године

достављена
иницијатива председника Републике Србије за подизање
споменика краљу Стефану Немањићу Првовенчаном на Тргу Светог Саве у
Краљеву?

5. Знамо да је на Шездесетој седници Градског већа одржаној 18.06.2018. године

(понедељак) утврђен Предлог одлуке о подизању споменика краљу Стефану
Немањићу Првовенчаном на Тргу Светог Саве у Краљеву, не тражимо да нам,
као члан Градског већа, одговорите да ли је то истина. Знамо и да је та тачка у
виду предлога за допуну увршћена у дневни ред седнице Већа. Тражимо да
нам одговорите како сте успели у свега пар дана да размотрите иницијативу,
прибавите потребна мишљења надлежних органа, установа и организација,
уобличите мишљење о оправданости иницијативе и доставите га Одељењу за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности са предлогом да
се сачини Нацрт одлуке о постављању споменика Стефану Првовенчаном?
6. Да ли сте били принуђени да процедуру поводом иницијативе председника

Републике Србије спроводите и током суботе (16.06) и недеље (17.06.2018)?
Ако нисте, исказујемо дивљење према Вашем одговорном схватању обавеза и
способности да у рекордно кратком времену спроведете прописану процедуру.
Ако јесте, исказујемо дивљење према Вашој истрајности и спремности на
одрицања зарад општег интереса. Тим пре, што према нашим информацијама
нисте ни били присутни на седници Градског већа одржаној 18.06.2018.
године, због коришћења годишњег одмора.
Захтевамо да нас што пре обавестите, јер то је после свега најмање што можете да
урадите, како бисте колико-толико испоштовали важеће прописе, дужност коју имате
као председник Савета и нас као подносиоца иницијативе.
У име подносиоца иницијативе,
удружење „Словенско друштво“
Драган Бунарџић,
председник

_________________________

У Краљеву, 7. VIII 2017.

