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Најава обележавања Дана цивилних инвалида рата и жртава фашизма  

 
Представници Удружења цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке 

Бање заједно са представницима града Краљева - помоћницима градоначелника 
Сретеном Јовановићем и Марком Матовићем и чланом Градског већа града 
Краљева Радојем Томашевићем, најавили су обележавање 6. априла - Дана 
цивилних инвалида рата и жртава фашизма.  

Председник Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово 
Курсула“ Милан Матијевић је подсетио на то како су „грађани Србије постали 
цивилне жртве рата приликом бомбардовања Београда које је извела немачка 
фашистичка војна сила у необјављеном рату 1941. године“.  

„У Другом светском рату Краљево је више пута бомбардовано. Након 
престанка рата, од заосталих експлозивних средстава настрадали су цивили, а 
нарочито деца. Ратне последице Другог светског рата, поред великог броја 
стрељаних у Краљеву, донеле су и 1.800 цивилних инвалида рата у Краљеву и 
Срезу жичком“, рекао је Матијевић и додао „да је током НАТО бомбардовања у 
Србији погинуло више од 1.000 припадника војске и полиције и 2.500 цивила, међу 
којима и 89 деце. Десет хиљада цивила је рањено и повређено. На подручју 
Краљева је 16 грађана тешко рањено, троје деце од седам до 16 година и 13 
одраслих грађана“. 

Помоћник градоначелника Сретен Јовановић је нагласио да је потребна 
већа пажња и другачији однос друштва према онима који су ни криви ни дужни 
страдали у сукобима, а нису били укључени ни у ратне операције ни у систем 
одбране државе, већ су се само нашли у том моменту на том месту где је 
извршена одређена одмазда и агресија. Јовановић је обећао да ће се трудити да 
помогне да Удружење цивилних инвалида рата и жртава фашизма функционише 
без сметњи. 

Члан Градског већа града Краљева Радоје Томашевић је изразио жељу и 
наду да будуће генерације не доживе ратна страдања. 

Рад Удружења цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке Бање, које 
броји 63 цивилна инвалида рата са телесним оштећењима од 20 до 100 одсто, 
Извршни одбор Савеза удружења цивилних инвалида рата Србије оценио је као 
веома успешан.  

Председник Удружења инвалида рата Краљева и Врњачке Бање Драгутин 
Матић је захвалио представницима града и медијима на подршци и позвао све 
грађане Краљева да заједно одају пошту у суботу, 6. априла 2019. године, у 10.00 
часова, на Гробљу стрељаних октобра 1941. године, где ће бити положени венци 
првим цивилним жртвама палим у необјављеном бомбардовању које је извела 
немачка војна сила над Београдом и нашом земљом 6. априла 1941. године, као и 
цивилним жртвама фашистичког терора које су страдале у масовном стрељању 
цивила у Kраљеву октобра 1941. и страдалима у НАТО бомбардовању 1999. 
године. 

 


