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Миломир Главчић донирао возило Дому здравља Краљево  
 

Служби хитне помоћи Дома здравља Краљево ново, потпуно опремљено 
санитетско возило, вредности 35.500 евра, донирао је Миломир Главчић, 
добротвор из Канаде, који је, са овом донацијом, Краљеву поклонио 2.220.000 
евра. 

Како је директорка краљевачког Дома здравља др Мирјана Крчевинац 
истакла, велики донатор, родољуб и пријатеља Краљева Миломир Главчић је и 
овог пута доказао своју несебичност, љубав и човекољубље, донирајући 
изванредан аутомобил установи којој је био преко потребан. 

Директорка је подсетила да је град Краљево средствима опредељеним за 
примарну здравствену заштиту из буџета набавио нове путничке аутомобиле за 
потребе Домa здравља односно пацијената Службе кућног лечења и 
поливалентне патронаже. Ово скупоцено, важно возило, које ће користити служба 
Хитне медицинске помоћи, Краљево је добило пет година након последње 
набављеног захваљујући Миломиру Главчићу. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да Милорад 
Главчић, хуманиста и човек великог срца, већ годинама помаже људима у 
Краљеву, Рашки и мештанима села Попе код Јошаничке Бање у којем је рођен. Он 
је подсетио на то да је локална самоуправа са Миломиром Главчићем сарађивала 
током претходних година на веома значајним пројектима. Велики хуманиста је 
Србију напустио још 1947. године и никада се није враћао, али никада није ни 
заборавио домовину ни да помаже онима којима је помоћ потребна. Он је 
обезбедио милион евра за изградњу моста који је назван по њему, 200.000 евра за 
изградњу дечјег вртића „Миломир“ на Берановцу“, подсетио је градоначелни др 
Предраг Терзић.  
 „Надам се да возило које је Миломир Главчић данас поклонио неће прећи 
много километара и да неће бити велике потребе за његовим коришћењем, али је 
јако важно да грађани Краљева имају могућност да примарну здравствену заштиту 
добију на свом прагу, како они у центру града, тако и они који су удаљени 100 
километара од центра Краљева“, истакао је др Предраг Терзић. 

Градоначелник је подсетио и на то да ће на Дан града, који се данас 
обележава, трећи пут бити додељена Специјална награда за хуманост која носи 
име „Миломир Главчић“, додавши да ће на Свечаној седници Скупштине града 
поводом Краљевдана овај хумани човек добити највеће признање града Краљева 
Октобарску награду, што је, како је напоменуо градоначелник, најмање што 
Краљево може да учини у знак захвалности овом великом човеку. 

Унук Миломира Главчића Горан Главчић, који је кључеве возила уручио 
градоначелнику, а он потом директорки Дома здравља, истакао је да му је част 
што је добио такву прилику, највише због тога што зна колико ће суграђанима 
значити ово возило. 

„Моја је жеља да се возило што мање чује на улицама и да наши суграђани 
буду што здравији. Желим и да ово возило буде на правом месту, када је у питању 
пружање помоћи нашим грађанима, а за све што је учинио за наше грађане и град 



Краљево - велико хвала деда Миломиру, великом Србину“, речи су Горана 
Главчића. 

Како је нагласио дописник „Политике“ из Краљева Мирољуб Дугалић, 
пријатељ и неко коме Миломир Главчић верује, уз све који су учествовали у 
реализацији ове идеје, највеће заслуге има добротвор из Канаде који је за ново 
санитетско возило издвојио 35.500 евра. 

„Код мене ради тај „новинарски нерв“, који ми не дозвољава да хвалим 
представнике власти. Ипак, морам да истакнем да су, што се тиче Краљева, 
представници власти урадили све  што је било у њиховој могућности. Раније сам 
упутио писмо председнику државе да награди Миломира, и то је урађено. 
Миломир је добио и улицу са својим именом, вртић носи назив 'Миломир'“, 
подсетио је Дугалић додавши да је Главчић имао намеру да купи два возила, 
једно за Краљево, а друго за Ушће. Међутим, разочарао се када је дознао да 
купујући државној установи мора да плати и порез држави. 

„Србија је једина земља која наплаћује порез на донације, чак и на 
медицинске апарате и санитетска возила. Упутио сам писмо и питање 
Министарству за финансије по Закону о приступу информација од јавног значаја. 
Од 27,3 милиона евра донација, већи део припада појединцима, а значајно би 
могла да се подстакла филантропија појединаца ако би у измене и допуне закона 
ушло ослобађање плаћања ове врсте пореза. Овај предлог треба да буде 
значајан у оквиру делатности и ангажовања наших посланика у републичкој 
скупштини, јер Краљево је само од Миломира добило 2.220.000 евра“, рекао је 
Дугалић. 


