
06.04.2021. 
Oбележен Дан цивилних инвалида рата Србије 

 
Град Краљево је, и овог шестог априла, одао пошту првим цивилним 

жртвама палим у необјављеном бомбардовању које је извела немачка војна сила 
над Београдом и нашом земљом 6. априла 1941, као и цивилним жртвама 
фашистичког терора које су страдале у масовном стрељању цивила у Краљеву 
октобра 1941. и страдалима у НАТО бомбардовању 1999. године.  

Иако је ове године Дан цивилних инвалида рата Србије обележен скромно, 
с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију услед пандемије COVID-19, са 
неизмерним поштовањем Удружење цивилних инвалида рата Краљева и Врњачке 
Бање и Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“, 
делегација града Краљева и представници Војске Србије положили су венце на 
Гробљу стрељаних октобра 1941. године. 
 Након полагања венаца, свештеници Епархије жичке служили су парастос, 
а краљевачки хроничар Милан Матијевић, председник Друштва за неговање 
традиција ослободилачких ратова „Јово Курсула“, поручио је да овај дан треба да 
обележавамо са дужним пијететом.  

Матијевић је подсетио да су за време ратних дејстава посејана разноврсна 
експлозивна средства на које је народ наилазио, услед чега је велики број цивила 
остао осакаћен, а нарочито деце.  

„После Другог светског рата, на подручју Краљева било је 1800 цивилних 
инвалида рата којима је држава давала одређену помоћ, а данас је остало 49 
цивилних инвалида из Првог светског рата“, појаснио је Матијевић, па истакао: 

 „Тај ратни усуд и ратне прилике стално изазивају цивилне инвалиде и 
жртве рата, тако да се данас сећамо свих цивилних жртава насталих од 
последица ратних дејстава и 1941. и 1944. и 1999. године.“ 
 „Више пута у току године окупљамо се на овом месту, нажалост, да одамо 
пошту страдалима од окупатора и злочинаца“, подсетио је помоћник 
градоначелника града Краљева Милош Милишић. 

„Ово место је и својеврсна историјска читанка која нас учи колику је цену 
Србија платила за златну слободу. На најкрвавијој страници ове читанке, читамо 
колико је страдало и цивила у нашој ближој и удаљенијој историји. Да не помињем 
сада Други светски рат, поменућу злочиначко бомбардовање НАТО пакта 1999. 
године, Србије односно тадашње Југославије. Тада је своје животе на бранику 
отаџбине положило преко три хиљаде људи, а рањено, осакаћено и обогаљено 
преко дванаeст хиљада војника и цивила. У Краљеву и околини више десетина 
наших суграђана је изгубило животе, или рањено, међу којима и троје деце између 
9 и 17 година“, истакао је Милишић.  

Помоћник градоначелника нагласио је да је дужност Града да ове жртве 
памти, као и да помогне онима који су у том страшном догађају рањени, и такви 
иду кроз живот, да остваре сва своја права. 


