
09.05.2021. 
Обележен Дан победе над фашизмом у Другом светском рату 
 

У Краљеву су, полагањем венаца на Споменик отпора и победе, као и 
ранијих година, званичне делегације града Краљева, Рашког управног округа, 
Војске, Полиције, Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 1999. 
године, Удружења ратних војних инвалида града Краљева, Удружења учесника 
рата 1991-1999 и Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово 
Курсула“ обележиле Дан победе над фашизмом у Другом светском рату – 9. мај.  
 Како истиче помоћник градоначелника града Краљева Милош Милишић, 
крах Хитлеровог Трећег рајха је, свакако, један од најзначајнијих датума у 
историји човечанства, који се обележава у славу ослободиоцима и славу жртвама.  

Према његовим речима, баш на овај датум, и баш са овог места, поставља 
питање, и себи, а и историчарима, да ли је пре 76 година падом Хитлеровог Рајха 
уништен и фашизам.  

„Ово питање постављам, јер су на православни Ускрс, у једној земљи 
Европске уније, Хрватској, у Борову селу, уз полицијску пратњу нови фашисти 
клицали како ће вешати Србе на врбе. Хвала Богу, Србија је у последњих десет 
година напредовала у сваком погледу, па и војном, и никаквог страха и бојазни 
нема да ће нас поново водити у Јасеновац, бацати по херцеговачким јамама 
безданкама или водити на стрељање у неки, будући, краљевачки лагер“, нагласио 
је Милишић. 
 Представник Удружења за неговање традиција ослободилачких ратова 
„Јово Курсула“ Милан Матијевић је подсетио на то да „Краљево посебно има 
разлог за обележавање 9. маја - Дана победе над фашизмом. 

„Други светски рат у Краљеву оставио је дубоке и крваве трагове. Краљево 
је ослобођено 42 дана после престонице Београда, а чак 33.000 немачких војника 
је било у нашем граду“, изјавио је Матијевић.  

Како је подсетио, баш на месту где се налази Споменик отпора и победе, у 

парку код Железничке станице у Краљеву, Немци су том трасом спроводили 
заробљене на станицу где су их стрељали. Немци су извршили страховити 
геноцид у нашем граду стрељавши жене и нејаку децу, ђаке, студенте, професоре, 
раднике железничке радионице и фабрике авиона, стручну радну снагу, 
Краљевчане и избеглице које су овде тражиле уточиште... 

Матијевић истиче да град Краљево не сме никада да заборави дубоке и 
крваве трагове које је оставила фашистичка сила, као и да обележавањем овог 
значајног датума светске историје Краљево се сећа, памти и захваљује свим 
борцима и жртвама. 

Град Краљево је у сарадњи са представницима Удружења ратних војних 
инвалида града Краљева и Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 
1999. године, Саветом за родну равноправност и Историјским архивом Краљевa, 
припремио спот поводом обележавања Дана победе над фашизмом у Другом 
светском рату. 

 


