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Изложбом почело обележавање 24. марта – Дана сећања 
 

Отварањем изложбе „НАТО бомбардовање железничких објеката и 
комуникација у краљевачком крају“ аутора Милана Матијевића, у Свечаној сали 
Градске управе града Краљева, започето је обележавања 24. марта – Дана 
сећања на браниоце отаџбине у ратовима од 1990. до 1999. године. 

Председник Одбора за обележавање 24. марта Сретен Јовановић је 
нагласио да, за разлику од протеклих година, када се у једном дану, академијом и 
полагањем венаца, обележавао 24. март - дан који нас подсећа на жртве и на 
почетак НАТО бомбардовања, ове године, захваљујући нашим институцијама и 
удружењима бораца, инвалида рата и породица палих бораца, направљен је 
програм који ће трајати целе недеље.  

„Организујемо неколико манифестација које треба да нас опомену, да нас 
увек подсећају да не заборавимо своје жртве, младе суграђане који су дали 
животе у одбрани наше земље, да нас сећају на оне који нису хтели да прихвате 
тортуру наметања силе моћника. Град Краљево ће се увек са дужним 
поштовањем сећати својих хероја, јер они су заиста хероји, који ниједног тренутка 
нису жалили животе зарад одбране своје отаџбине“, рекао је председник Одбора 
и изразио наду да ће херојска борба наших палих бораца бити инспирација 
млађим генерацијама. Јовановић је нагласио да „нема начина да неком одужимо 
живот, али је ово начин да породицима тих хероја кажемо – хвала“ и позвао 
Краљевчане да 24. марта одају почаст палим борцима. 

Отварању изложбе су присуствовали и заменик градоначелника Вукман 
Ракочевић, заменик председника Скупштине Владимир Мимовић, члан Градског 
већа Радоје Томашевић, који је био командант аеродрома Лађевци у време НАТО 
бомбардовања 1999. године, чланови Одбора, као и представници удружења и 
институција града Краљева. 

Заменик градоначелника Вукман Ракочевић је нагласио да ове фотографије 
говоре више од 1.000 речи и да „иако се треба окренути будућности, људе који су 
дали своје животе дужни смо да не заборавимо“.  

Аутор изложбе и члан Одбора за обележавање 24. марта Милан Матијевић 
је истакао да се на изложби може видети како су разорени железнички правци који 
су били у саставу железничког чвора Краљево.  

„Краљево је некада било железнички град, имало је велике железничке 
капацитете у којима је радило више од 3.000 људи, и зато приказујемо овај 
сегмент везан за уништавање железничких пруга и целокупне железничке 
структуре“, рекао је Матијевић, а затим позвао грађане да се заједно подсетимо  
„када су наши људи храбро бранили Србију од далеко надмоћнијег непријатеља“. 

Матијевић се осврнуо на чињенице да је преко подручја града и 
Железничког чвора Краљево НАТО авијација извршила 230 авио налета током 
којих је 184 пута извршено бомбардовање. Прво бомбардовање Краљева је било 
24. марта 1999. године у 19.55 сати, када је бомбардован аеродром Лађевци. 
После првог напада уследила су свакодневна бомбардовања подручја Краљева, 
Рашког округа и железничке инфраструктуре, која су трајала 78 дана. Извршена су 



94 дневна и 90 ноћних бомбардовања. Бомбардована је 51 локација - 39 на 
подручју града Краљева, а 12 на подручју железничког чвора Краљево и Копаоник.  

Железнички чвор Краљево је претрпео велика разарања и жртве. На 
пружним правцима Краљево – Рашка – Косовска Митровица и Краљево – 
Крагујевац срушено је 10 железничких мостова, тунели, оштећено више деоница 
колосека, сигнални уређаји и порушена станична инфраструктура. Од бачених 
НАТО бомби на подручје Краљева и железнички чвор погинула су три железничка 
радника, а 16 лица је рањено са тешким телесним оштећењима. 

Овом приликом Матијевић је желео да ода пошту свом преминулом 
пријатељу Миљојку Д. Лучићу поклањајући његову књигу „Бесане ноћи када је 79 
дана горела Југославија и Србија и када су падале НАТО летилице“ присутнима.  

Програм обележавања Дана сећања и двадесете годишњице од НАТО 
бомбардовања ове године ће трајати од 18. до 24. марта 2019. године.  

 


