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Вечна слава браниоцима отаџбине – Краљево обележило 24. март  
 

Дан сећања на браниоце отаџбине страдале у ратовима од 1990. до 1999. 
године - 24. март, обележен је у Краљеву другачије но ранијих година с обзиром на 
неповољну епидемиолошку ситуацију услед пандемије COVID-19. Скромно, али са 
неизмерним поштовањем, неизрецивом тугом, бескрајном љубављу... уз обећање 
да њихова имена нећемо престати да помињемо, да њихову жртву нећемо престати 
да ценимо, да њихово херојство никада нећемо моћи да заборавимо...    

Како је истакао заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић, 
овај дан је посвећен сећању на јунаке који су дали животе бранећи отаџбину, али га 
ове године, нажалост, обележавамо у јако чудним и тешким околностима.  

„Битније од тога је, ипак, да те јунаке не заборавимо, да њихове жртве не 

заборавимо. Ничим изазвано, доживели смо тешко бомбардовање и агресију од 
НАТО-а, који су проузроковали велике жртве и чије се последице осећају и данас. 
Да су ти који су то радили знали за мото са грба града Краљева Нама добро а 
никоме зло, вероватно то никада не би урадили“, рекао је заменик градоначелника 
Краљева, поручивши: „Кажу да је хришћански да се прашта, а ја ћу са овог места 
данас после толико година поручити - нека опрости онај ко може. Слава јунацима 
који су дали своје животе на бранику отаџбине.“ 

На најтужнији дан у години, према речима председника Удружења ратних 
војних инвалида града Краљева Војислава Вукашиновића, дан злочиначке НАТО 

агресије, „сећамо се свих наших бесмртних хероја који су дали оно најсветије за ову 
земљу - живот“.  

„Данас ћемо одати почаст и поклонити се сенима жртава, а сећаћемо се 
сваког дана њих, поготово ове године, јер се навршава 30 година од прве српске 
жртве - првог српског војника који је погинуо бранећи државу Србију, тадашњу 
Југославију - Слободана Стојковића из Матарушке Бање“, рекао је Вукашиновић.  

Овогодишње обележавање Дана сећања организовано је крај Споменика са 
спомен-фонтаном погинулим у ратовима 1991-1999. године, подигнутог на Тргу 
Јована Сарића, у знак сећања на оне који су животе дали за одбрану отаџбине у 
ратовима од 1991. до 1999.   

Ученик четвртог разреда краљевачке средње Музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ Лука Марковић отпевао је химну Републике Србије „Боже правде“. 
Потом су званичне делегације Града Краљева, Рашког управног округа, Војске, 
Полиције, Удружења породица палих бораца ратова од 1990. до 1999. године, 
Удружења учесника рата 1991-1999, Удружења ратних војних инвалида града 
Краљева и Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“ 
положили венце на спомен-обележје. Свештеници Епархије жичке су служили 

парастос пострадалим браниоцима отаџбине у ратним сукобима од 1990. до 1999. 
године.  

 
  
 


