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Обележен Дан ослобођења Краљева у Другом светском рату 

 
Негујући културу сећања, представници Града, Рашког управног округа, 

Војске, Полиције и Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово 
Курсула“, полагањем венаца на Споменик ослободиоцима Краљева у парку 
Пљакин шанац, одали су пошту борцима палим за ослобођење нашег града у 
Другом светском рату.  

Помоћник градоначелника града Краљева Никола Радевић, приликом 
обележавања 29. новембра - Дан ослобођења Краљева у Другом светском рату, 
подсетио је на то да су у ноћи између 28. и 29. новембра 1944. године наши борци, 
у садејству са Црвеном армијом, поразили и протерали немачког окупатора и 
ослободили Краљево. 
 „Жртва коју су поднели за слободу овога града нас обавезује да их се 
сећамо, да им се дивимо и да их никад не заборавимо, јер су они разлог што ми 
данас живимо у неким срећним и бољим на временима“, истакао је Радевић. 

Како је овогодишње обележавање протекло у складу са тренутном, 
неповољном епидемиолошком ситуацијом, помоћник градоначелника искористио 
је прилику да замоли грађане да у предстојећем периоду слава, новогодишњих и 
божићних празника буду одговорни. 

„Сматрам да све мере које уводимо немају ефекта ако не постоји лична 
одговорност. Зато, чувајте себе, чувајте своје породице и чувајте своје ближње 
како бисмо заједно победили ово зло“, апеловао је Радевић. 

Председник Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово 
Курсула“ др Милан Матијевић осврнуо се на 29. новембар 1944. године, који је био 
први дан слободе за Краљевчане.  
 „У зору, у 5.00 ујутру, јединице Народноослободилачке војске Југославије 
ушле су преко срушеног моста у Kраљево – 3. српска ударна бригада, 4. 
црногорска ударна бригада и партизански одред „Јово Курсула“. Немци су се 
после интензивних борби повукли у току ноћи и Краљево је ослобођено - 42 дана 
после Београда. Велики број људи је погинуо - 57 партизана, 357 црвеноармејаца, 
велики број је сахрањен у околним местима“, изјавио је Матијевић додавши да су 
ослободилачка војска и народ већ наредног дана, након ослобођења Краљева, 
одали пошту стрељанима октобра 1941. у Лагерском гробљу под Грдичкoм косом. 

Матијевић наводи да су борбе за ослобођење Краљева биле најобимније и 
најтеже борбе у оквиру завршних битака за ослобођење Србије, због стратешке 
важности Краљева за војнике Вермахта.  

Подаци говоре да су снаге ослободилаца, партизана и црвеноармејаца, 
биле усмерене ка спречавању груписања немачких трупа у јак фронт и пресецање 
повлачења хитлероваца. Од 16. октобра 1944. године, када су код Чукојевца снаге 
3. српске бригаде Народноослободилачке војске Југославије, уз садејство 
јединица 65. корпуса Црвене армије, сукобиле са СС дивизијом „Принц Еуген“, 
борбе су постале свакодневне и трајале су пуних 45 дана. 

 
 


