
26.09.2019. 
Гасилска звеза града Марибора уручила је донацију у ватрогасној опреми 
 
 Поводом прославе Дана добровољних ватрогасаца Србије – 27. септембра, 
Гасилска звеза града Марибора уручила је донацију у ватрогасној опреми 
градском Ватрогасном савезу Краљево. 
 У име града Краљева, заменик градоначелника Вукман Ракочевић пожелео 
је добродошлицу ватрогасцима из Марибора, па изразио захвалност за донацију и  
помоћ у људству, коју су нам увек пружали у ванредним ситуацијама које су 
погађале наш град. 

„Ова помоћ је итекако корисна, како професионалним, тако и 
доборовољним ватрогасцима града Краљева. Мислим да ће користећи ову опрему 
наш јединице бити још спремније да реагују у ванредним ситуацијама. Желим још 
једном да захвалим ватрогасцима из Марибора који у континуитету годинама 
уназад помажу град Краљево у ванредним ситуацијама, као што су поплаве и 
земљотреси“, изјавио је Ракочевић.  
 „Уочи Дана добровољних ватрогасаца Србије, имали смо ту привилегију да 
угостимо ватрогасце града Марибора. За наш град ову вредну ватрогасну опрему 
обезбедило је 18 ватрогасних добровољних друштава и професионалних 
ватрогасних јединица Марибора“, истакао је председник Добровољног ватрогасног 
друштва Краљево Милутин Вукосављевић.  

Вукосављевић је подсетио да су данас одређену опрему, донирали и 
Добровољном друштву у Студеници, где су чак и монаси завршили ватрогасне 
курсеве. Они су у току ове године имали неколико шумских пожара које су успели 
самостално да угасе.  

„Ова донција велики је допринос за наше ватрогасце, јер ћемо са њом 
опремити шест добровољних ватрогасних друштава и професионалне ватрогасне 
јединице. Преко ватрогасаца из Марибора у протеклих неколико година добили 
смо 16 ватрогасних возила, од којих је шест донирано Краљеву. Поред тога што се 
дружимо већ 19 година, ми од њих много можемо да научимо, што нам је и циљ“, 
рекао је  Вукосављевић.  

Алекс Цирингер представник јавне ватрогасне поставе Гасилска звеза града 
Марибора истакао је да ватрогасци из Марибора и Краљева већ  дуги низ година 
добро сарађују.  

„Циљ данашње донације је да мало помогнемо ватрогасцима у Краљеву. 
Знамо да сте имали велике поплаве у јуну ове године и тада смо одлучили да 
некако помогнемо. У протекла два месеца смо скупљали опрему, по неким нашим 
ватрогасним мерилима, и сада је предали, преко Добровољног ватрогасног 
друштва, колегама у Краљеву. Надам се да ће је, не на оним великим правим 
интервенцијама, него на свакодневним радним вежабама, испробати и знам да ће 
им свакако кристити“, појаснио је Цринигер.  
 
  
 
 


