
06.04.2019. 
Сећање на страдања цивила 
 

Полагањем венаца и парастосом на Гробљу стрељаних октобра 1941, у 
граду Краљеву је и овог шестог априла оживљено сећање и обележен Дан 
цивилних инвалида рата и жртава фашизма. Одата је пошта првим цивилним 
жртвама палим у необјављеном бомбардовању које је извела немачка војна сила 
над Београдом и нашом земљом 6. априла 1941, као и цивилним жртвама 
фашистичког терора које су страдале у масовном стрељању цивила у Краљеву 
октобра 1941. и страдалима у НАТО бомбардовању 1999. године.  

„Савез удружења цивилних инвалида рата Србије широм земље обележава 
6. април. Удружење цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке Бање 
обележава овај датум на стратишту где је немачка фашистичка сила стрељала 
родољубе, недужне људе, раднике, сељаке, из Краљева, али и избеглице који су 
бежећи од ратних страхота нашле уточиште у Краљеву. Страдање се поновило и 
1999. године, када су Краљево, његова околина и железнички чвор бомбардовани 
184 пута, и када су претрпљене велике штете. Из тог периода имамо 16 цивилних 
инвалида рата, од тога троје малолетне деце“, рекао је хроничар нашег града 
Милан Матијевић, председник Друштва за неговање традиција ослободилачких 
ратова „Јово Курсула“, поручивши да са дужним пијететом треба да обележавамо 
овај дан.  

Председник Удружења цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке Бање 
Драгутин Матић је поручио да на данашњи дан на Гробљу стрељаних одајемо 
пошту невиним жртвама „међу којима су били наши дедови, очеви, мајке, браћа, 
сестре, наши рођаци и пријатељи“. 

„Ратна дејства, у Другом светском рату, посејала су експлозивна средства 
од којих је страдао велики број цивилног становништва, нарочито деце, на селу и у 
граду, за време рата и после рата. Последице ратних дејства на Краљево су после 
1945. године донеле 1.800 цивилних инвалида рата. Током НАТО бомбардовања 
Србије погинуло је више од 1.000 припадника војске и полиције и 2.500 цивила, 
међу којима и 89 деце. Десет хиљада цивила је рањено и повређено“, рекао је 
Матић и поручио: „Ове жртве нас обавезују да издржимо све потешкоће, не само 
због нас, већ и због будућих поколења. Жртве нећемо заборавити. Вечно ћемо их 
памтити“. 

Члан Градског већа града Краљева Радоје Томашевић је истакао да град 
подржава и у оквиру својих могућности помаже цивилним инвалидима рата. 
Томашевић сматра да обележавање оваквих датума не треба да буде само 
задатак удружења и града и да треба да се више грађана и потомака окупи на 
овом стратишту у знак сећања на страдале и погинуле. 

„Ако наставимо овако, бојим се да ће у будућности сећања избледети и да 
нећемо бити у прилици да на будуће генерације преносимо шта се стварно 
дешавало на овим просторима и колико је наш народ у протеклим ратовима 
страдао“, поручио је члан Градског већа Радоје Томашевић и пожелео будућим 
генерацијама да не доживе ратна разарања, да не доживе ниједан рат, и да у миру 
и  у слободи граде своје породице, домаћинства и своју државу.  

 
 


