
Обележен Дан добровољних ватрогасаца Србије 
 
Поводом обележавања Дана добровољних ватрогасаца Србије - 27. септембра  

заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић примио је ученике Основне 
школе „Браћа Вилотијевић“, који су на Државном првенству ватрогасаца, одржаном 7. јула 
2018. године у Зајечару,  освојили сребрну(девојчице) и бронзану (дечаци) медаљу и 
пехаре.Пријему су присуствовали  председник  Добровољног ватрогасног друштва 
Краљево Милутин Вукосављевић, потпредседник Милоје Бајчетић  и професор Златан 
Чабрило. 

Заменик градоначелника Вукман Ракочевић је изразио посебно задовољство што у 
име града Краљева прима јуниоре Добровољног ватрогасног друштва, ученике Основне 
школе „Браћа Вилотијевић“, који су на недавно одржаном такмичењу у конкуренцији од 
тридесет пет екипа освојили друго и треће место.“Ово је прилика да покажемо колико је 
ова делатност значајна, како за сениоре добровољце, професионалце, тако и за децу која 
су чланови Добровољног ватрогасног друштва Краљево.Наш град је у прошлости  имао и 
те како ванредних и тешких ситуација, а добровољни ватрогасци и професионалци су 
помогли у најтежим тренуцима.Град Краљево ће у складу са својим могућностима увек 
изаћи у сусрет да помогне и добровољним ватрогасцима, али и професионалцима, а све 
у циљу спасавања људских живота и  имовине свих грађана града Краљева“ изјавио је 
заменик градоначелника окупљеним представницима медија. 

Милоје Бајчетић, потпредседник Добровољног ватрогасног друштва Краљево је 
истакао да је повод да се одабере баш овај датум за обележавање Дана ватрогсаца 
Србије то  што је 1941. године у окупираном Краљеву ватрогасна чета кренула од Ибра, 
прошла улицама Краљева, прешла преко моста на Ибру уз музику.Немачки војници су их 
поздрављали, а они су отишли на Гоч где су се придружили партизанској  чети „Јавана 
Курсуле“. 

На крају пријема заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић 
уручио је ученицима, у име града, захвалнице за постигнуте резултате. 

 
Поводом обележавања Дана добровољних ватрогасаца Србије - 27. септембра  

заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић примио је и високу делегацију 
Ватрогасног савеза Марибора. 

 
„Није лако описати све што су Мариборчани урадили, у протеклом периоду, за град 

Краљево у неким од најтежих тренутака за овај град, у тешким ванредним 
ситуацијама.Својим присуством овде техничком, стручном помоћи, хуманитарним радом и 
у име града Краљева им се захваљујем на свему што су до сада урадили.Ово 
пријатељство треба неговати, треба сарађивати“ истакао је заменик Ракочевић у свом 
обраћању присутнима. 

 
У име високе делегације Ватрогасног савеза Марибора на пријему у Градској 

управи града  Краљева захвалио се председник тог друштва Славко Крангеберг, а о 
значају овог историјског датума говорио је др Милан Матијевић, председник Друштва за 
неговање традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“. 

 
Свечана седница Скупштине ДВД Краљево одржана је у Градској управи града 

Краљева, а на спомен плочу у Улици Топлице Милана положени су венци.У име града 
Краљева венац су положили заменик градоначелника Вукман Ракочевић и чланица 
Градског већа града Краљева др Гордана Стојковић. 


