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Подељена признања „Свети ратници“ и плакете Удружења учесника рата 1991-
1999. града Краљева 
 

У знак сећања на пале борце који су изгубили животе у одбрани отаџбине, а 
поводом обележавања двадесет година од НАТО бомбардовања, Удружење  
учесника рата 1991-1999. града Краљева приредило је програм „Свети ратници“. 

Програм је почео минутом ћутања за све погинуле, након ког је председник 
Удружења учесника рата 1991-1999. града Краљева Сретен Лазовић поздравио 
представнике Града, Војске, Полиције и присутне чланове породица палих бораца 
и учесника рата, па се захвалио на подршци Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и граду Краљеву. 
   „Моја обавеза, али и обавеза свих локалних и државних органа, јесте да 
оне који су своје животе дали у одбрани своје земље, у било ком рату, морамо 
увек помињати, истицати и сећати их се. Нема милосрдног и хуманог рата, нема 
рата без жртвава, али ви сте изгубили своје најмилије, који су себе уписали у 
вечни живот како би одбранили нашу слободу“, истакао је помоћник 
градоначелника града Краљева Сретен Јовановић. 

Јовановић се захвалио свим организацијама и удружењима који су, ове 
године када се обележава 20 година од НАТО бомбардовања, у своје програме 
уврстили активности којима се сећамо на пале борце.  

Председник Удружења учесника рата 1991-1999. града Краљева Сретен 
Лазовић подсетио је да, у години када обележавамо 20 година од НАТО агресије 
на нашу земљу, Удружење је имало низ активности од издавања „Монографије на 
путевима историје“, обележавања парастоса, одржавања меморијалних спортских 
турнира, а ово је круна њиховог рада у овој години.  

„За све чланове породица палих бораца издајемо једну плакету Удружења 
учесника рата 1991-1999. града Краљева, а уз помоћ и благослов Његовог 
Преосвештенства Епископа жичког г. Јустина и Културно историјског центра 
„Српска круна“, израдили смо једно краљевско признање. Ово признање ће 
добити свака породица погинулог борца у Рашком округу заједно са плакетом 
Удружења. Имамо 141 погинулог, ту спадају Краљевчани, они чији су посмртни 
остаци пренети у Краљево и тиме су постали наши суграђани, и они који су 
учествовали у ратним дешавањима, а били су из окружења града Краљева“, 
појаснио је Лазовић, па истакао да „пале борце не смемо заборавити, јер ако их 
заборавимо, заборавили смо себе“.  

„Сматрали смо да је наша одговорност да поклонимо краљевско признање 
„Свети ратници“ породицама погинулих бораца. Као што су Немањићи у свим 
својим црквама, манастирима, у својих десет генерација, осликавали свете 
ратнике и величали их, ми смо хтели да узвисимо имена људи који су положили 
свој живот за нашу земљу“, истакла је  Мирјана Раденковић, генерални секретар 
Културно историјског центра „Српска круна“ из Крагујевца. 
 „Програм је, као посебно припремљен за ову прилику, посвећен као 
уметничка сећаница на ове људе, које није узела смрт, њих је узео живот и 
претворио их у мале светиљке које осветљавају нашу унутрашњу тамнину. Ми смо 



их удомили у наша срца и ту ће остати занавек“, рекао је песник Милоје Радовић, 
који је учествовао у припреми програма. 

Након обраћања помоћника градоначелника града Краљева и председника 
Удружења учесника рата 1991-1999. града Краљева, уследио је прикладан 
културно-уметнички програм у ком су учествовали ученици Музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ из Краљева, професорка Јадранка Јагличић, српски појац Иван Лазић 
и песник Милоје Радовић. 

  


