ЗАБЕЛЕШКА
Са састанка Иницијативног Одбора за подизање војничке капеле на планини
Чемерно одржаног 6. новембра 2016. у селу Конареву

Дана 6. новембра 2016. године служен је парастос изгинулим војницима и официрима
1. армије Краљевине Србије у борбама од 6. до 13. новембра на брду Врановац у селу
Пекчаница код Краљева. Након овог парастоса у селу Конареву одржан је састанак
одбора за подизање војничке капеле на планини Чемерно у проширеном саставу (поред
сталних чланова овога одбора на састанку били су присутни представници градских и
општинских управа градова Краљева, Чачка, Лучана и председник скупштине
општине Беране господин Горан Киковић). На овом састанку, назначени су правци
даљег рада и деловања на плану подизања војничке капеле:
1. Да се убрзају све припреме око почетка радова на изградњи војничке капеле
(израда пројектне документације, прибављање потребних дозвола за градњу,
израда приступних путева, обезбеђење потребних материјалних и новчаних
средстава…). Радови треба да крену одмах, то јест почетком наредне
грађевинске сезоне 2017. године, тако да цео пројекат буде реализован и
војничка капела изграђена најкасније до 11. новембра 2018. године, када се
обележава 100 година од потписаног примирја у Првом Светском рату,
2. Да се формира међу општински координациони одбор од представника органа
локалних управа (Горњег Милановаца, Чачака, Краљева, Врњачке Бање,
Лучана, Ариља, Ивањице и Рашке), градова и општина на чијој су се територији
одвијале борбе од 29. октобра до 17. новембра 1915. године.
3. Задатак међу општинског кординационог одбора био би да у наредном периоду
координира све активности по горе наведеним градовима и општинама на
плану обележавања 100 година од завршетка Великог рата, као и посебно да се
стара о прикупљању материјалних средстава за изградњу војничке капеле на
планини Чемерно.
4. Да се писаним путем упуте информације свима горе наведеним градовима и
општинама, са којом ће се градске и општинске управе информисати о
досадашњим активностима те да се исте замоле да узму учешће у овом
значајном народном, државном и црквеном послу на плану изградње војничке
капеле и духовног центра на планини Чемерно.
5. На овом састанку договорено је да Радоје Томашевић пуковник, члан градског
већа града Краљева и Раде Вукосављевић артиљеријски мајор у пензији,
истраживач и аутор студије: Офанзива на Краљевину Србију 1915. године,
1
борбе од 29. октобра до 17. новембра (I фаза–одступања главних снага Српске
војске на Западну Мораву и Ибар), сачине информацију са овога састанка, па да
се преко градске управе града Краљева упути допис органима гардских и
општинских управа горе наведених. Да се замоле да узму учешћа у
У овом периоду воде се борбе између 1. Српске армије и 3. Аустро-угарске армије на територији данашњих
општина: Горњи Милановац, Чачак, Краљево, Врњачка Бања, Лучани, Ариље, Ивањица и Рашка. У историјској
литератури ове борбе у времену од 29. октобра до 17. новембра 1915. године обрађују се као: Опште одступање
Српске војске 1915. године и то као I фаза–одступање главних снага на Западну и Јужну Мораву до 6. новембра,
а затим II фаза–одступање главних снага на Косово Поље.
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заједничком послу изградње војничке капеле и духовног центра на планини
Чемерно. Пуковник Радоје Томашевић и артиљеријски мајор у пензији Раде
Вукосављевић задужени су да сачине Предлог Плана рада међуопштинског
координационог одбора за наредну 2017. годину.
6. На састанку постављен је рок за израду информације и Предлога Програма и
Плана рада за 2017. годину. Рок за упућивање дописа градовима и општинама
је до 15. новембра, а рок за формирање међуопштинског координационог
одбора је до 10. децембра 2016. године.
6. 11. 2016. године у селу Конареву

ЗАБЕЛЕШКУ САЧИНИО:
Раде Вукосављевић
артиљеријски мајор у пензији

