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Најава обележавања 24. марта - Дана сећања  
 

Чланови Одбора за обележавања 24. марта – Дана сећања на браниоце 
отаџбине у ратовима од 1990. до 1999. године, одржали су конференцију за 
новинаре на којој су најавили програм обележавања Дана сећања, који организује 
град Краљево, заједно са Удружењем породица палих бораца ратова од 1990. до 
1999. године, Удружењем учесника рата 1991-1999, Удружењем ратних војних 
инвалида града Краљева и Војском Србије. Ове године, Дан сећања ће бити 
обележен програмом који ће трајати од 18. до 24. марта.  

Председник Одбора Сретен Јовановић је истакао да се ове године 
навршава 20 година НАТО агресије, као и да је Одбор направио неколико догађаја 
у недељи која претходи 24. марту, тако да програм у понедељак почиње 
изложбом, а завршава се 24. марта програмом „Нисмо заборавили“, полагањем 
венаца на спомен-обележје палим борцима, парастосом... 

„Град је имао велика страдања и велике жртве, више од 100 наших 
суграђана и оних који су нашли уточиште у нашем граду - тачније 111, дало је 
животе. Наша је обавеза да не заборавимо све те догађаје, да не заборавимо 
младе који су положили животе и да им сваке године на пригодан начин одамо 
пошту, трудећи се да сећање буде трајно, не само тог дана“, рекао је Јовановић. 

Заменик председника Одбора Милош Милишић сматра да су, не правећи 
поређење, 14. октобар и 24. март најтрагичнији, а уједно и најважнији датуми у 
историји града Краљева.  

„Програм који је припремљен је сећање на наше јунаке и трагичаре који су 
положили животе у последњим ратовима при распаду бивше Југославије и трајаће 
више дана. Изложбом „НАТО бомбардовање железничких објеката и комуникација 
у краљевачком крају“, аутора др Милана Матијевића, започињемо Дане сећања на 
браниоце наше отаџбине. Ове године имамо промоцију две књиге о овим 
страшним догађајима и о људима чија имена никада не смемо заборавити - 
„Краљево на путевима историје“ и „Споменица погинулих у ратовима 1991-2000. 
године с подручја Краљева“. У недељу, 24. марта, програмом под називом „Нисмо 
заборавили“, подсетићемо на те страшне дане и те див јунаке, а након програма 
ћемо присуствовати парастосу. Обележавање завршавамо 27. марта, када ће 
представници града и удружења посетити породице палих бораца“, осврнуо се на 
програм обележавања Дана сећања Милишић. 

Председник Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 1999. 
године града Краљева Милисав Вујанац је подсетио на то да је Удружење само 
започело обележавање сећања на жртве и да је с временом град преузео 
организацију обележавања овог дана. Како је истакао, грађани би требало да 
схвате да 14. октобра и 24. марта треба читав град да буде окупљен на местима 
где се обележава сећање.  

„Ова година је за нас, чланове породица погинулих, значајна јер се 
обележава двадесет година од бомбардовања и до данас о њиховим животима 
постоји само једна књижица која говори лично о њима, као споменар који је 
направио Музеј града Краљева и која се налази у Спомен-соби у Рибници. Сада су 
још два аутора написала још две књиге, у којима су описани они који су страдали“, 



рекао је Вујанац, који је захвалио „онима који су од почетка уз чланове Удружења 
и који су помогли да обележавање 24. марта заживи и да се сећамо својих жртава“ 
- Одсеку за послове градоначелника, протокол и информисање Градске управе 
града Краљева, Милошу Милишићу и Сретену Јовановићу. 

Председник Удружења учесника рата 1991-1999. године Сретен Лазовић је 
навео да је Удружење, уз помоћ Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, са аутором генералом Милисавом Секулићем, издало монографију 
„Краљево на путевима историје“, спомен-књигу погинулим у ратовима од 1990. до 
1999. године. Она обухвата три поглавља - оне који су били Краљевчани, који су 
ту пренели посмртне остатке или оне који су дошли као војници или су дошли 
касније у службу, и четврти део су прилози. Ова монографије ће остати као вечити 
документ једног трагичног страдања и једне генерације у одбрани отаџбине“, 
рекао је Лазовић.  

Члан Градског већа града Краљева Радоје Томашевић, који је у то време 
био командант аеродрома Лађевци, са широком зоном одговорности, од Сјенице 
Лађеваца, Трстеника и Поникава, нагласио је да никада народ није био 
јединственији него у то време.  

„Агресор је, пре почетка агресије, процењивао да ће за три дана, са 400 
авиона, 430 крстарећих ракета и другим убојним средствима, сломити отпор 
Војске Савезне Републике Југославије. Међутим, сведоци смо да је рат потрајао 
78 дана, употребљено је више од 1.000 крстарећих ракета на нашу територију, да 
је планирано 460, а на завршетку бомбардовања било 1.020 авиона над нашим 
просторима, што говори о отпорности и жилавости наше одбране“, рекао је 
Томашевић. 

Чланови Одбора за обележавање 24. марта – Дана сећања на браниоце 
отаџбине у ратовима од 1990. до 1999. године позвали су суграђане да одају 
дужно поштовање свим страдалима и испрате програм обележавања Дана 
сећања.   


