
22.03.2021. 

Најављено обележавање Дана сећања на браниоце отаџбине страдале у ратовима 
1990-1999.  
 

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, обележиће ове године Дан сећања на браниоце 
отаџбине страдале у ратовима од 1990. до 1999. године – 24. март, у знатно мањем 
обиму и уз придржавање препорука у спровођењу епидемиолошких мера, а све у 
циљу спречавања појаве и ширења заразне болести COVID-19 – најављено је на 
конференцији за медије. 

Овај важан датум историје нашег града биће обележен у складу са 
препорукама епидемиолога Кризног штаба Републике Србије и окупиће 
представнике удружења, Града, Рашког управног округа, Војске, Полиције. 
Организатори су упутили молбу породицама погинулих, рођацима и пријатељима 
да, због тренутне неповољне епидемиолошке ситуације узроковане ковидом, не 
присуствују овом догађају, али и чврсто обећали да ће Дан сећања на браниоце 
отаџбине бити достојно обележен чим епидемијске околности дозволе.  

„Молим пре свега породице погинулих, њихове рођаке, пријатеље и наше 
суграђане да поштују ову препоруку како бисмо и на тај начин дали допринос 
сузбијању епидемије COVID-19“, замолио је помоћник градоначелника за културне 
манифестације Милош Милишић, додајући: 

„Дајем тврду реч да ћемо, кад се стекну услови, овај датум обележити уз 
присуство свих оних које сам замолио да овог пута не долазе.“  

Он је навео и да је једно удружење предложило да се Дан сећања обележи 
неког другог датума односно, као прошле године, на Видовдан. Међутим, како је 
истакао, како постоје непокретни црквени празници, тако ни 24. март не можемо 

обележавати неког другог датума. Прошле године је то било за Видовдан, јер је на 
снази био полицијски час, објаснио је Милишић.  

„Свако ко се макар и каменом бацио на непријатеља, окупатора или злочинца 
достојан је нашег поштовања и славе, а некмоли они који су своје животе оставили 

на бранику отаџбине. Чим се створе услови, Дан сећања на браниоци отаџбине 
обележићемо како и доликује њиховом херојству“, поручио је помоћник 
градоначелника Краљева, уз напомену да су 14. октобар и 24. март најважнији 
датуми у историји нашег града, али су, нажалост, оба трагична. 

Члан Извршног одбора Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 

1999. године Милисав Вујанац нагласио је да се „ове године навршава 30 година од 
првих жртава - наших хероја који су погинули бранећу отаџбину“.  

„Поштујући све мере које Влада предузима да се ова тешка болест сузбије, ми 
смо хтели да испоштујемо и своје погинуле борце, али и оно што је Влада 
препоручила. Договорили смо се да делегације положе венце, свештеници одрже 
опело и да представници Града и удружења обиђу све породице чији су чланови 
погинули пре 30 година. Позивам све чланове породица да испоштују овај наш 
закључак и да у току године одамо почаст погинулима онако како заслужују“, 

поручио је Вујанац. 



Председник Удружења учесника рата 1991-1999. године града Kраљева 
Сретен Лазовић осврнуо се на то да су за нама 22 године од незапамћене агресије 
на једну суверену самосталну државу. 

„Из нашег града за одбрану отаџбине 84 наша суграђанина дала су живот, 
посмртни остаци 29 суграђана пренети су на гробља у Kраљеву и 28 припадника из 
других градова је погинуло у ратним јединицама у Kраљеву - 141 припадник је 
оставио нешто најсветије, свој живот, за одбрану отаџбине“, поручио је Лазовић.  

Поводом Дана сећања на браниоце отаџбине страдале у ратовима од 1990. до 
1999. године, у среду, 24. мартa, у 11.00 часова, на спомен-обележје страдалим у 
ратовима 1991-1999. године, испред зграде Градске управе, делегације ће 
положити цвеће и венце, а свештеници Епархије жичке ће служити парастос.  
 


