
Сећање на дан када је Краљево дочекало слободу   
 

Поводом 74. годишњице ослобођења Краљева у Другом светском рату, 29. 
новембра су положени венци на Споменик ослободиоцима Краљева у парку 
Пљакин шанац и одата пошта борцима палим за ослобођење нашег града 1944. 
године, уз обраћања представника града, гостију, историчара и кратак пригодан 
програм. 

Пошту палим борцима полагањем венаца, уз пратњу ватрогасног оркестра 
„27. септембар“ и звуке „Посмртног марша“, положили су представници града 
Краљева - заменици градоначелника и председника Скупштине града Краљева 
Вукман Ракочевић и Владимир Мимовић, председник Одбора за обележавање 
Дана ослобођења Краљева у Другом светском рату - помоћник градоначелника 
Сретен Јовановић, помоћник градоначелника Никола Радевић, са представницама 
Скупштине града.  Венце су положили и начелник Рашког управног округа Небојша 
Симовић са сарадницима, представници Војске, Полиције, бројних удружења, 
организација, странака. Гост на обележавању овог значајног датума историје 
нашег града био је и аташе Амбасаде Руске Федерације у Републици Србији 
Никита Суходолов, који је такође положио венац крај споменика посвећеног 
ослободиоцима Краљева, међу којима је било и војника Црвене армије. 

Окупљенима су се обратили заменик градоначелника Краљева Вукман 
Ракочевић и представник руске амбасаде Никита Суходолов. Историчар др Јован 
Симијановић се осврнуо на ослобођење Краљева са историјске стране. Глумац 
Краљевачког позоришта Предраг Павловић казивао је песму „Мирнодопска“ 
Бранка В. Радичевића. 

Заменик градоначелника је истакао значај обележавања дана када је наш 
град освануо у слободи. 

„Пре 74 године ослободиоци Црвене армије и Ослободилачког покрета су 
ушли у град Краљево и, плативши велику цену, својим животима донели слободу 
нашим прецима и нама самима. Нажалост, сведоци смо да су на овом подручју и у 
наше време, чега се сви сећамо, падале жртве за слободу“, рекао је заменик 
градоначелника. Он је апеловао на то да „нарочито Краљевчани морају да 
обележавају овакве датуме и да се увек сећамо хероја и јунака који су дали  
животе за нашу слободу. Сто година од ослобођења у Првом светском рату и 74 
године од ослобођења у Другом светском рату само нас упозоравају да морамо да 
се, увек на достојан начин, сећамо оних који су животе дали за нашу слободу“. 
 Аташе Амбасаде Руске Федерације Никита Суходолов је нагласио да су за 
Русију Дан победе и уопште све што је везано за Други светски рат и победу над 
фашизмом најважније ствари.  

„У Русији је 9. мај главни празник, који везује целу нацију, цео народ Русије. 
Српски и руски народ везују заједничке жртве и веома је важно да у сваком граду 
Србије памте подвиге наших дедова и да постоје овакве манифестације. То везује 
и народе бивше Југославије, а Народноослободилачка војска Југославије је била 
једна снага која се борила против фашизма и због тога ми је велика част да будем 
овде поводом овог дана“, нагласио је аташе руске амбасаде. 
  
 



Како је истакао историчар Симијановић, ослобађање града је протекло без 
већих разарања и бројнијих цивилних жртава. Међутим, Краљево није било 
поштеђено великих разарања која су, приликом одступања, починили припадници 
34. корпуса немачке војске, нарочито на железничкој инфраструктури, аеродрому 
и свим важнијим постројењима. Према немачким изворима, у уништавању 
објеката истакли су се делови дивизије „Скендербег“, који су дигли у ваздух 
остатке Железничке радионице и два магацина.  

„Тачан број погинулих током борби за ослобођење Краљева још увек није 
поуздано утврђен. До сада су објављена истраживања према којима су јединице 
НОВЈ у операцијама за ослобођење Краљева и Чачка у периоду 16. октобар – 15. 
децембар имале чак 1.213 погинулих и 3.118 рањених бораца. Према 
записницима са ексхумације обављене 1962. године, укупан број погинулих 
Црвеноармејаца у борбама за ослобођење Краљева био је 339, односно 340 
војника и официра. Само губици 223 дивизије Црвене армије приликом борби око 
Краљева су били 115 погинулих и 314 рањених бораца“, навео је др Јован 
Симијановић, уз напомену да чувањем сећања на жртве и страдања чувамо 
темеље наше слободе и да захвалност сенима славних предака морамо пренети 
будућим нараштајима, како не би огромне жртве биле узалудне. 
 
 


