
 
Честитку поводом 94. рођендана великом хуманисти, добротвору, донатору, 

почасном грађанину града Краљева, Миломиру Главчићу, 6. децембра 2018. 
године, послали су најмлађи Краљевчани – из новоизграђеног објекта дечјег 
вртића на Берановцу названог „Миломир“, за чију изградњу је овај велики човек 
донирао средства.  

Тим поводом, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, начелник 
Рашког управног округа Небојша Симовић, директорка Предшколске установе 
„Олга Јовичић Рита“ Габријела Чмерић, са сарадницима, као и пријатељ и 
посредник Миломира Главчића у Србији – Мирољуб Дугалић, обишли су 
новоизграђени вртић „Миломир“ на Берановцу.  

Захваљујући донацији Главчића од 200.000 евра и уз средства која је 
издвојио Град Краљево, као и Кабинет министра без портфеља задуженог за 
демографију и популациону политику, град Краљево је добио нови савремени 
вртић у овом делу града. 

Симболичним пресецањем врпце, градоначелник и начелник Округа, са 
полазницом припремне предшколске групе краљевачке Предшколске установе, 
отворили су врата новосаграђеног објекта. 
  Директорка Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Габријела Чмерић 
је, честитајући рођендан донатору, истакла да су захваљујући њему „добили 13. 
бебу, нови, прелепи вртић“, са пет радних соба, две јаслене и три васпитне собе, 
капацитета 100 до 110 деце, за сада. Према њеним речима, што се тиче попуне 
капацитета вртића, ишло се најпре на варијанту премештаја. 

„Намера нам је била да помогнемо родитељима са овог подручја који су 
били принуђени да упишу своју децу у градске вртиће, а неки су чак водили децу у 
„Ратарску капију“. Да бисмо родитељима изашли у сусрет, прво су они попунили 
захтеве за премештај, тако да до данас имамо око 80 таквих захтева“, рекла је 
директорка Предшколске установе, напоменувши и да се мешовита група које се 
налази на Берановцу, за децу од три до пет година, затвара, јер тамо где постоје 
услови за целодневни боравак, нема потребе да постоји и мешовита група.  
 Она је нагласила да ће бити испоштована процедура из Закона основног 
система образовања и васпитања и објаснила да је следећи корак Одлука о мрежи 
предшколске установе, где се додаје 13. вртић, што се ради на следећој 
Скупштини, затим Управни одбор доноси одлуку да може да се одвија васпитно-
образовни рад у овој радној јединици. Након тога се упућује захтев за 
верификацију 13. радне јединице, па просветни инспектор излази на терен да 
утврди да ли су технички услови испуњени да вртић може да почне да ради. 
Према речима директорке, вртић би требало да почне да ради почетком године. 
Запошљаваће 13 радника, васпитача и сестара, али ће се конкурсом тражити 
мање од пуног капацитета, будући да ће се неке раднице вратити са породиљског.   
 Пријатељ и посредник Миломира Главчића у Србији Мирољуб Дугалић се у 
име Миломира Главчића захвалио „градоначелнику др Предрагу Терзићу, 
начелнику Рашког округа Небојши Симовићу, градској дирекцији, извођачу радова, 
пројектанту, Предшколској установи и свима који су били коректни партнери у 
финансирању и изградњи овог прелепог објекта од 809 квадрата, пространог и 
светлог“.  



„Сигуран сам да ће бити задовољан и донатор Миломир, који посебно воли 
да помаже градњу објекта, набавку апарата који служе већем броју грађана, а 
нарочито који служе побољшању услова за одрастање и васпитање деце“, истакао 
је Дугалић, који је подсетио на то да је Главчић, поред 200.000 евра за овај вртић, 
саградио један вртић и школску библиотеку у Јошаничкој Бањи, упутио низ 
појединачних помоћи за школовање, уз образложење „да му је то жеља знајући 
колико трага неко лоше одрастање, јад и невоље у детињству остављају даље у 
животу“. Посебно је захвалио руководству Предшколске установе што је 
прихватила његов предлог да се вртић зове „Миломир“ и што су се сви потрудили 
да до овог дана буду завршени грађевински радови. 
 Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић је захвалио „нашем 
свакако највећем донатору, добротвору, хуманисти Миломиру Главчићу“ и 
честитао му рођендан.  

„Његов живот и искушење, одрицање, његова борба кроз живот и на крају и 
успех може да буде пример свима нама како да живимо, како да се боримо и како 
да помажемо и себи и другима. Свих ових година је, живећи тешко, без родитеља, 
помагао људима којима је то потребно - рођацима, државним институцијама... 
тамо где је била потребна помоћ, он је увек био ту. Школовао је и ишколовао 
много деце. Надам се да смо данас некако испунили његову жељу да деци пружи 
оно што је њему у детињству недостајало - топао дом, ужину, школовање, да се 
неко брине о њему јер су његови родитељи млади преминули. Данашњи дан је 
велики и за његову и за нашу децу, надам се да ће нам живети још дуго година. У 
Краљеву и у читавом Рашком округу је уложио 7.000.000 евра, у Рашки, 
Јошаничкој Бањи, Краљеву. Он треба да буде пример како се помаже и 
солидарише у овим тешким временима“, поручио је Симовић.  

„Надам се да ће управо овакви људи покренути и пробудити Србију, да 
отварамо још више школа и обданишта, Србији су потребна деца. Изградња овог 
обданишта значи младост Србији, значи децу која ће сутра живети овде, а ми смо 
дужни да се боримо да створимо услове, да ова деца, кад порасту, остану у 
фабрикама које ћемо зидати овде“, послао је поруку начелник Рашког управног 
округа Небојша Симовић.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић се посебно осврнуо на 
значај изградње вртића „Миломир“, названог по великом добротвору Миломиру 
Главчићу, човеку који је значајно помогао великом броју грађана Краљева. 

„Мештани Берановца, Јовца, родитељи из Метикоша, Драгосињаца и 
Кованлука, сада ће своју децу моћи да доводе у вртић који се налази близу 
њихових кућа, а не да као до сада деца одлазе до Рибнице, центра града или чак 
до Хигијенског завода. Ово је веома значајан пројекат за цео овај крај. Још једном 
захваљујем господину Главчићу, министарки без портфеља задуженој за 
популациону политику и демографију Славици Ђукић Дејановић, која је 
обезбедила новац за опремање вртића, а наравно, и град Краљево је у буџету за 
2018. годину издвојио 25.000.000 динара како би овај објекат био завршен. Надам 
се да ће господин Главчић поживети још дуго, да ће генерације деце славити 
његов рођендан у вртићу „Миломир“ и да ће и даље помагати град Краљево, а ми 
ћемо настојати да сваки динар уторшимо тамо где га је донатор и наменио“, 
обећао је градоначелник др Предраг Терзић придружујући се честиткама поводом 
рођендана. 



Поводом данашњег празника, малишани Предшколске установе су уз 
рођенданску песмицу и дување свећица на рођенданској торти послали најлепшу 
честитку Миломиру Главчићу.  

Обилазак објекта новосаграђеног вртића пропраћен је и кратким пригодним 
програмом који су извели малишани Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“. 
Након химне Републике Србије, низале су се покретне игре „Ја посејах лубенице“, 
„Дуње ранке“, „Дивна Дивна“, „Преде маца покрај пећи“, ученица ОШ „Вук Караџић“ 
Сара Симић је отпевала песму, а дечји песник Милоје Радовић се представио 
рециталима специјално писаним за ову прилику „Дете је срце свемира“ и 
„Збројаница“. 
 
 
 


