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Удружени за бољи положај ратних војних инвалида 

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је примио представнике 

Удружења ратних војних инвалида града Краљева, заједно са председником 
Скупштине града Краљева Ненадом Марковићем, помоћником градоначелника 
Марком Матовићем, члановима Градског већа града Краљева Радојем 
Томашевићем и Милуном Јовановићем. Састанку је присуствовао и државни 
секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Светозар Алексов. 

И ово традиционално окупљање чланова Удружења ратних војних инвалида 
града Краљева крајем односно почетком нове године, завршило се поделом 
новогодишњих пакетића деци чланова Удружења. 

Председник Удружења Војислав Вукашиновић је захвалио свима који су 
пружили несебичну помоћ у побољшању положаја ратних војних инвалида града 
Краљева уручивши им захвалнице. Међу добитницима су се нашли градоначелник 
и представници града Краљева и запослени у стручним службама Градске управе 
града Краљева, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
пшитања, Општа болница, Дом здравља, Национална служба за запошљавање, 
Полицијска управа, 63. падобранска бригада, удружења грађана „Евергрин“, 
представници Српске православне цркве и многи други. 

Вукашиновић је истакао да су градоначелник др Предраг Терзић и град 
Краљево односно Градска управа увек излазили у сусрет око решавања проблема 
са којима су се чланови Удружења сусретали и помагали у реализовању 
иницијатива које би допринеле побољшању њиховог положаја.  

Како је навео, овај састанак је прилика да сумирају резултате урађеног у 
претходној години.  

„Да ово удружење, које окупља једну популацију социјалне категорије, нема 
резултата, данас не би били овде ни представници Министарства ни представници 
града Краљева, као ни других институција. Град Краљево је финансирао 
Удружење у 2018. години и помогао да чланови породица погинулих заврше 
школу. Кроз пројекат који је рађен у сарадњи са градом, сада имамо три вариоца, 
једног неговатеља старијих особа, једног информатичара, имаћемо двоје деце 
палих бораца која ће усавршавати језике и мислим да је још једне дете завршило 
књиговодствене услуге. Захвални смо граду што све чини да нам олакша живот, да 
млади сами пронађу пут до свог запослења. Први пут имамо попусте 30 одсто за 
плаћање рачуна „Топлане“, „Водовода“ и „Чистоће“. Сада имамо привилегије и 
прликом одласка код лекара опште праксе, за специјалистичке прегледе, који су 
нама јако битни, с обзиром на то да су чланови Удружења осетљива и рањива 
категорија. Битка за бољи положај ратних војних инвалида ће трајати“, рекао је 
председник Удружења ратних војних инвалида града Краљева Војислав 
Вукашиновић.  
 Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Светозар Алексов је у своје и у име министра Зорана 
Ђорђевића поздравио чланове Удружења, као и родитеље и децу која су добила 
поклоне. 



„Данас је један изванредан скуп једног врло успешног и репрезентативног 
Удружења, које озбиљношћу и квалитетом рада показује да је сваког дана 
потребно борити се и залагати се за бољи квалитет живота и за боље услове 
живота. Овде је групација људи који су доказано активно учествовали у рату јер су 
у том рату дали део себе, део свог здравља, део свог тела. Свако од њих је ратни 
војни инвалид и дали су велики допринос у целокупној борби наше земље. Они су 
нама дали још више, дали су нам ову дивну децу која данас примају пакетиће и 
која ће пружити много задовољства и радости и Краљеву и Србији кроз свој рад и 
кроз своје ангажовање“, изјавио је државни секретар Светозар Алексов. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић се осврнуо на то да се прошле 
године навршило сто година од завршетка Великог рата и да је град Краљево, уз 
помоћ Министарства за рад, обезбедио 4,6 милиона динара како би реконструисао 
споменик српским војницима из балкасних и Првог светског рата, палим за 
слободу отаџбине од 1912. до 1918. године, који се налази у центру Краљева, као 
и да је издао четворотомну књигу „Краљево у Великом рату“, у знак сећања на све 
наше војнике изгинуле у балканским и у Првом светском рату. 

„Град мора да води рачуна и о људима који су деведесетих година оставили 
део својих тела на ратиштима широм некадашње Југославије, али и да брине о 
породицама палих бораца. Када смо пре годину дана разговарали о проблемима 
ратних војних инвалида и бригама које море породице палих бораца, обећао сам 
да ћемо донети одлуку о смањењу цена комуналних услуга за ове категорије 
становништва и од 1. јануара ове године породице палих бораца и ратни војни 
инвалиди остварују попуст за услуге „Топлане“, „Чистоће“ и „Водовода“. 
Организовали смо велики састанак на који смо позвали представнике 
најзначајнијих институција града Краљева, Дома здравља, Опште болнице, 
Националне службе за запошљавање, и разговарали како да помогнемо овим 
нашим пријатељима и од ове године ратни војни инвалиди имају приоритет 
приликом пријема у Дом здравља, у све амбуланте које се налазе у околним 
местима, приликом пријема у Општу болницу, у Националну службу за 
запошљавање“, навео је градоначелник и додао:  

„Наредне године морамо да се побринемо не само да се одржи овај ниво 
заштите, већ да пронађемо начине како да побољшамо живот ратних војних 
инвалида у Краљеву. Сваке године морамо да се пењемо степеник по степеник, да 
помажемо овим људима и да добром сарадњом са надлежним Министарством 
побољшамо положај свих оних људи који су се борили да би данас нама било 
боље. Они су се изборили за нашу слободу, а ми морамо да нађемо начин како да 
им, макар мали део тога, вратимо“, поручио је градоначелник др Предраг Терзић. 

У знак захвалности за помоћ и успешну сарадњу, представник Удружења 
параплегичара Рашког округа је Удружењу ратних војних инвалида града Краљева 
уручио икону. 

Скуп је, традиционално, завршен поделом новогодишњих пакетића деци 
чланова Удружења ратних војних инвалида, који су се ове године дружила са Деда 
Мразом.   
 


