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У Нишу је данас обележена 16. годишњица почетка Нато агресије,
служењем помена и полагањем венаца на спомен обележја
посвећена невино страдалима у Нато агресији 1999 године. У име
Града Ниша венце су положили заменик градоначелника Љубивоје
Славковић, председник Скупштине Града проф. др Миле Илић и
Срђан Алексић градски већник. Данас се сећамо суграђана,
цивила, војника и полицајаца погинулих у самом граду и широм
отаџбине у току 78 дана бомбардовања и у борбама са
терористима 1999. године. Не заборављамо ни оне који су
изгубили животе широм бивше Југославије у оружаним сукобима
који су пратили њен распад, а чија су имена уписана на
споменику “Капелица”.
Заједница је свесна да наши споменици не сведоче о свим
жртвама – ни цивила ни припадника снага одбране. Подаци
постоје, али су још увек непотпуни па их је потребно до краја
ажурирати, што је наше опредељење и намера у блиској

будућности.
Прво бомбардовање задесило је наш град 25. марта, а током рата
ваздушне опасности у Нишу није било свега 26 дана. Осим
неколико места на Косову и Метохији Ниш је један од
најбомбардованијих градова у Србији. Имали смо нежељену “част”
да нашу електромрежу (први пут у свету) агресор заспе
такозваним софт бомбама намењеним да изазову хаварију система
и прекид у снабдевању електричном енергијом. Такође, Ниш је
град на који је бачено највише касетних бомби, већином на
аеродром али и на цивилне циљеве. Говоримо о 36 контејнера
овог неселективног оружја са по 202 субпројектила, од којих
многи не експлодирају одмах и представљају потенцијалну смртну
опасност за грађане. Нишлије посебно памте злочиначко
бомбардовање касетном муницијом 7. и 12. маја које је
узроковало велики број погинулих цивила и огромну штету.
Погибија људи, њихово рањавање и последице са којима се многи
суграђани суочавају и после 16 година од завршетка борбених
дејстава су ненадокнадив губитак. Ипак, да наведемо и податке
о материјалној штети коју је царски град претрпео; подаци
говоре о најмање стотину потпуно уништених кућа, о још 3.050
више или мање оштећених, где су и здравствени објекти, школе,
касарне, колективни смештаји и велики број привредних
објеката. За комплетнију слику о размерама уништавања додајмо
и 11 аутобуса, неутврђен број камиона (120 до 140) и 97
уништених путничких аутомобила.
На данашњем комеморативном скупу венце су поред представника
града положиле и делегације, Команде Копнене Војске Србије,
Нишавског управног округа, Полиције, Српско-руског
хуманитарног центра, Удружења бораца рата 1999, породица
погинулих, инвалида рата, СУБНОР-а Резервних војних старешина,
Потомака ослободилачких ратова 1912-1918, Клуба генерала,
пензионисаних официра и подофицира, Старог Ниша, Старе
Нишлије, Кола српских сестараи извиђача.

