
23.08.2019. 
Најава меморијалног турнира у малом фудбалу 
 

Традиционални, шести по реду, меморијални турнир у малом фудбалу, 
посвећен жртвама и учесницима ратова 1991-1999. године, који ће бити одржан у 
суботу, 24. августа 2019. године, на конференцији за новинаре најавили су 
помоћник градоначелника Сретен Јовановић и председник Удружења учесника 
ратова 1991-1999. године Сретен Лазовић. 

 
Помоћник градоначелника града Краљева Сретен Јовановић истакао је да 

је град Краљево, ове године, активно укључен у обележавање 20. годишњице од 
НАТО бомбардовања, када је преко 40 бораца из Краљева погинуло у одбрани 
достојанства и части наше државе. 

 
„Ми смо ове године заједно са борачким удружењима, у знак сећања, 

обишли све гробове палих бораца, а уз подршку Града, биће одржан и 
традиционални меморијални турнир. Најмање што можемо да учинимо јесте да 
чувамо трајно сећање на жртве, а истовремено је неопходна и стална сарадња и 
помоћ онима који су преживели, а који су били учесници ратова“, изјавио је 
Јовановић, па нагласио да ће град Краљево увек подржати борачка удружења у 
очувању сећања на пале борце и учеснике ратова.  

 
Председник  Удружења учесника ратова 1991-1999. године града Краљева 

Сретен Лазовић нагласио је да, и ове године, заједно са градом Краљевом и уз 
помоћ и разумевање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања се организује традиционални меморијални турнир у Адранима, у суботу, 
24. августа 2019. године, са почетком у 16.00 часова. 

 
„Након окупљања екипа, које је планирано у 15.30 часова, извлачиће се 

парови и одиграће се ревијални меморијални турнир у славу и част свим 
страдалима у одбрани отаџбине у ратовима од 1991. до 1999. године. Учешће на 
турниру су потврдиле екипе: Града Краљева, Полицијске управе града Краљева, 
Одреда Жандармерије Краљева, 98. бригаде Лађевци, Друге бригаде копнене 
војске гарнизона Краљево, ЈКП „Водовода“, Опште болнице „Студеница“ из 
Краљева и екипа домаћина Удружења учесника рата“, изјавио је Лазовић, па 
додао: 

 
„Првенствени циљ овог турнира је да се ода почаст погинулим, као и у 

међувремену преминулим, саборцима који су дали своје животе за одбрану 
отаџбине, зато позивам све грађане и поштоваоце лика и дела свих погинулих, да 
дођу у суботу, 24. августа 2019. године, у Адране, на меморијални турнир у малом 
фудбалу у знак сећања на жртве и учеснике ратова 1991-1999. године.“ 


