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Краљево памти своје хероје – обележен Дан сећања на браниоце отаџбине 
страдале у ратовима од 1990. до 1999. године 

 
Град Краљево и Удружење породица палих бораца ратова од 1990. до 

1999. године, Удружење учесника рата 1991-1999, Удружење ратних војних 
инвалида града Краљева и Војска Србије, ове године, Дан сећања на браниоце 
отаџбине страдале у ратовима од 1990. до 1999. године обележили су на 
Видовдан. С обзиром на ванредно стање проглашено 16. марта, како би се 
спречило ширење заразе вирусом корона, и поштовање примене мера и уредби 
Владе Републике Србије, а у циљу заштите становништва, организатори су 
одлучили да обележавање овог догађаја са 24. марта помере на 28. јун. 

Овогодишње обележавање Дана сећања почело је откривањем спомен-
паноа са фотографијама, именима и подацима 112 погинулих у ратовима 1991-
2000. са подручја Краљева, који је постављен у згради Градске управе града 
Краљева. 

Како је, обраћајући се породицама и саборцима наших суграђана који су 
животе дали за домовину у ратовима деведесетих, рекао градоначелник Краљева 
др Предраг Терзић, данас се сећамо свих оних који су своје животе дали за 
слободу Краљева и за слободу Србије у ратовима који су вођени на подручју 
данашње Хрватске, Босне и Херцеговине, на подручју Косова и Метохије.  

„Коначно можемо да кажемо да су то људи који су се борили за слободу 
овог народа, да то нису људи који су нападали било чије домове, већ су то били 
војници, подофицири и официри који су чували своје. И коначно, после више од 20 
година, можемо да кажемо да је НАТО 1999. године напао Србију и да се то не 
назива никаквом интервенцијом, већ да се ради о НАТО агресији. Надам се да ће 
генерације и генерације деце која буду пролазила овим ходником запамтити 
имена ових људи. Вама, очевима и мајкама, могу да кажем да сте родили јунаке, а 
ви, њихова деца, треба да останете поносни на своје родитеље. Надам се да ће 
такав понос осећати све будуће генерације Краљевчана и да их никада нећемо 
заборавити“, поручио је градоначелник. 

Он је истакао да је и као градоначелник Краљева, и као човек, срећан што 
су коначно дошли дани када не говоримо о ратовима деведесетих као о времену 
када је Србија била агресор и нападала друге земље, већ причамо о људима који 
су се борили за нашу слободу.  

„Данас одајемо част свим погинулим борцима са територије града Краљева 
у ратовима деведесетих. Данас њиховој деци казујемо да су им родитељи били 
јунаци, да су били борци за слободу, а не да су некога нападали и да су 
угрожавали родитеље друге деце. Данас захваљујемо свим очевима и мајкама 
који су своје синове дали на олтар отаџбине. Верујем да ће генерације и 
генерације краљевачке деце памтити имена бесмртних хероја из ових ратова“, 
казао је Терзић, захваливши Удружењу породица палих бораца, Удружењу ратних 
војних инвалида, Удружењу учесника рата од 1991. до 1999, који су у протеклом 
периоду били партнер града Краљева у памћењу српске историје.  

„Сарађивали смо како бисмо неговали успомену на погинуле ратнике, на 
ратне војне инвалиде и на све учеснике ратова од 1991. до 1999. године. Сигуран 



сам да ћемо заједничким снагама успети да сачувамо истину“, поручио је 
градоначелник Краљева.  

Како је истакао члан Извршног одбора Удружења породица палих бораца 
Милисав Вујанац, који је 1991. године изгубио сина јединца, данас је још један дан 
када слободарско Краљево одаје почаст онима који су своје животе дали за 
српство, за слободу.  

„Краљево је један од ретких градова који парастосе обележава на достојан 
начин. Локална самоуправа је имала изузетно разумевање према нама с обзиром 
на то да смо у протеклом периоду, откад су они дошли на власт, направили три 
књиге и отворили неколико спомен-плоча. И сада смо отворили једно здање, један 
споменик, где ћемо моћи да видимо све пале борце сваки пут кад уђемо у зграду 
Градске управе. Хвала свима који се сећају наших хероја“, рекао је Вујанац. 

Након откривања спомен-паноа, цвеће и венце пред спомен-обележје 
страдалима у ратовима 1991-1999. године, на Тргу Јована Сарића, на коме су 
имена Краљевчана који су животе дали за нашу слободу и оних чије су породице 
потом нашле уточиште у Краљеву, положиле су делегације породица, сабораца, 
Града Краљева, Рашког управног округа, Војске, Полиције, републичких и 
локалних институција, борачких и инвалидских удружења, организација, друштава, 
политичких странака и друге бројне делегације.  

Након тога, свештеници Епархије жичке су служили парастос.   
Краљево памти своје хероје. Краљево не заборавља жртву коју су они  

принели на олтар свога града, отаџбине. Краљево не да да се заборави ниједан 
Човек, ниједно име, ниједно лице... Они су у вечност урезани – спомен-пано у 
згради Градске управе, на Тргу Јована Сарића споменик са именима и фонтана, у 
Касарни у Рибници спомен-соба и пано са фотографијама и подацима, у касарни у 
Јарчујку споменик... као опомене да нико од нас никада не заборави оно чему смо 
били сведоци и да и будуће генерације знају коме за сваки нови слободан дан да 
захвале.  

 
 


