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Обележен Дан добровољних ватрогасаца Србије 
 
 Поводом централне прославе Дана добровољних ватрогасаца Србије – 27. 
септембра, која се ове године одржава у Краљеву, у Свечаној сали Градске 
управе одржана је Свечана седница Добровољног ватрогасног друштва Краљево 
и Извршног одбора Ватрогасног друштва Србије. 
 Свечана седница отворена је химном коју је извео Ватрогасни оркестар „27. 
септембар“, након које је, председник Добровољног ватрогасног друштва Милутин 
Вукосављевић поздравио представнике Градске управе, бројна ватрогасна 
друштва из Краљева и других градова, као и специјалне госте Гасилску звезу 
града Марибора. 
 Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић истакао је да ће 
се Град потрудити да у наредним годинама пружи већу и значајнију помоћ нашим 
ватрогасцима, па изразио наду да ће наши ватрогасци у наредном периоду имати 
мање посла и тешких ситуација.  

„Данас се још једном подсећамо на јуначко дело ватрогасног оркестра из 
Краљева, који без обзира на проток времена, не смемо заборавити. Наиме они су 
из окупираног Краљева отишли, свирајући, на ослобођену територију и 
прикључили се партизанском одреду Јове Курусле. На овај начин им одајемо 
почаст на том храбром чину“, рекао је Ракочевић, па се захвалио ватрогасцима 
града Марибор, који годинама уназад пружају помоћ граду Краљеву, а данас су 
дошли да заједно одајмо пошту свим ватрогасцима који су дали своје животе за 
слободу.  
 Присутнима су се обратили и изасланик градоначелника града Марибор 
Дарко Ханиган, потпредседница Савеза ватрогасаца Србије Ружица Белановић, 
директор Српско-руског хуманитарног центра у Нишу Виктор Гуљевић и 
руководилац Одељења за ванредне ситуације града Краљева Дејан Сеизовић. 

„На данашњи дан - 27. септембра 1941. године, Ватрогасни оркестар из 
Краљева, смогао је храборсти и, у ешалону, са музиком, прошао кроз окупирано 
Краљево како би отишао на слободну тетриторију, где се прикључио партизанским 
одредима. То је био јединствен подвиг у то доба, а у знак поштовања таквог 
храброг потеза тај дан је проглашен Даном ватрогасаца“, појаснио је Милан 
Матијевић, па додао да Добровољно ватрогасно друштво Краљево једино је у 
Србији које овај дан обележава и издавањем часописа „Краљевачки ватрогасац“, 
који се издаје већ 13 година. 
 Поводом обележавања Дана добровољних ватрогасаца Србије Ватрогасни 
савез Србије доделио је одликовање Орден Његовог Краљевског Височанства 
Kраљевића Томислава Карађорђевића I степена члановима Гасилске звезе града 
Марибор и члановима Добровољног ватрогасног друштва Краљево. 
 Након завршетка Свечане седнице, уз пратњу Ватрогасног оркестра „27. 
септембар“, делегације Града, Добровољног ватрогасног друштва Краљево, 
Савеза ватрогасаца Србије, Српско-руског хуманитарног центра из Ниша и 
Гасилске звезе из Марибора, положили су венце код спомен плоче на згради 
старог ватрогасног дома у Краљеву. 


