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Најављено обележавање Дана сећања на браниоце отаџбине у ратовима од 1990. 
до 1999. године  
 

Представници Одбора за обележавање 24. марта - Дана сећања на 
браниоце отаџбине у ратовима од 1990. до 1999. године најавили су обележавање 
овог датума, које је ове године, с обзиром на ванредно стање проглашено како би 
се спречило ширење заразе вирусом корона, и поштовање примене мера и 
уредби Владе Републике Србије, а у циљу заштите становништва, померено на 
28. јун 2020. године. 
 Помоћник градоначелника и председник Одбора Сретен Јовановић позвао 
је грађане да у недељу, 28. јуна, заједно са представницима града, Удружења 
породица палих бораца, Удружења ратних војних инвалида и Удружења учесника 
рата 1991-1999, Војске, Полиције и других институција, одају почаст свим палим 
борцима. 

„Програм почиње у недељу, у 9.00 часова, откривањем спомен-паноа који је 
посвећен свима који су погинули, који су били везани за Краљево, који су били у 
нашiм јединицама. Пано ће, у организацији града Краљева и удружења, бити 
постављен у Градској управи и биће трајно сећање на наше хероје. Сматрамо да 
је ово наша обавеза и да на овај начин град наставља традицију посвећену палим 
херојима“, истакао је Јовановић, па додао да ће, након откривања паноа, на 
спомен-обележје страдалим у ратовима 1991-1999. године испред зграде Градске 
управе бројне делегације положити венце, а свештеници Епархије жичке служити 
парастос. 
 Према речима члана Одбора Милоша Милишића, 24. март је, после 14. 
октобра, најважнији и најтрагичнији датум у историји нашег града. Како је најавио, 
на састанку Одбора усвојен је предлог да се направи публикација о томе шта су 
град Краљево и Одбор урадили током година обележавања овога датума јер, како 
је говорио Свети Сава, „Све што је написано - светло је, све што није написано - 
тама је“. 

„Удружење ратних војних инвалида ће, као и сваке године на, за нас можда 
најтужнији дан у години, доћи у великом броју да се поклони сенима наших 
бесмртних хероја који су, извлачећи нас рањене, херојски и храбро погинули. Ове 
године ће Удружење бити потпомогнуто и херојима са Кошара, Паштрика и 
Горожупа“, најавио је председник Удружења ратних војних инвалида Воислав 
Вукашиновић. Како је појаснио, заједно са Удружењем породица погинулих, уз 
подршку градоначелника Краљева, помоћника Сретена Јовановића, начелника и 
заменика начелника Градске управе, бесмртни хероји ће коначно добити трајну 
поставку на месту где ће сваки домаћи и страни државник морати да прође и види 
лица свих 112 бесмртних хероја.  
 Како је нагласио председник Удружења учесника рата 1991-1999. Сретен 
Лазовић, обележавање овог трагичног дана у историји града Краљева је наш дуг и 
обавеза. Он је најавио да ће након полагања венаца и парастоса испред зграде 
Градске управе, у организацији овог Удружења, бити обезбеђен аутобуски превоз 
у 10.00 часова, како би се положили венци у Ушћу, за погинуле са тог подручја, а 
након тога у манастиру Студеници ће бити служен парастос.  



 
Члан Извршног одбора Удружења породица палих бораца Милисав Вујанац 

је подсетио на то да су Дан сећања најпре организовали сами чланови породица, 
да биу затим организацију преузео град.  

„Краљево је један од ретких градова у Србији који поклања толико пажње 
овим људима који су дали животе за српство и за Србију. То је једини град који, 
заједно са нама и Војском, излази на парастосе, обележава њихове годишњице 
погибије“, рекао је Вујанац уз осврт на то да је ове године комеморација, која је 
сваке године 24. марта, померена због вируса корона, али да је Видовдан дан 
када се служи парастос свим пострадалима од Косовског боја до данашњег дана.  

Он је истакао значај укључивања града у обележавање Дана сећања, који 
је, на тај начин, извукао на видело пострадале хероје.  
„Пре тога смо имали једну књигу – „41 прича“, која је написана о страдалницима. 
Имали смо једну књигу која је написана у Министарству. Сада имамо четири књиге 
- једну је издао Народни музеј за своје потребе, једну Удружење учесника рата и 
једну Музеј са члановима породица палих бораца, где се говори о сваком борцу 
понаособ. Обновили смо и неколико сећања на пале борце“, навео је Вујанац, 
истакавши да су представници локалне самоуправе помогли и код запошљавање 
деце палих бораца и око неких других ствари које до сада нико није решавао. Он 
је захвалио градоначелнику и његовим сарадницима што су помогли да се, како 
каже, „извуку из тајности, да једноставно наша страдања буду на неки начин 
приказна јер ми смо слободарски град са много жртава“. 

Председник месног одбора Удружења учесника ратова 1991-1999. године 
Саша Кошанин је подсетио на то да се сваке године код спомен-обележја у Ушћу 
пале свеће и врши помен, а потом одлази у манастир Студеницу, где се, уз 
благослов игумана Тихона, врши парастос за све борце погинуле у ратовима 
деведесетих.  

„Сећање на најмилије никада не умире. Живи затварају очи мртвима,  мртви 
отварају очи живима. Свако сећање на њих, њихова дела, њихов допринос развоју 
и стабилности овог друштва допринос су незабораву, да они увек живе у нама“, 
поручио је Кошанин. 

Град Краљево је други у Србији који у Градској управи поставља 
фотографије својих погинулих – истакао је председник Одбора Сретен Јовановић, 
нагласивши добру вишегодишњу сарадњу са свим удружењима чији је ово плод.  


