
26.12.2019. 
Дарови јунацима који су бранили отаџбину  
 
 Град Краљево је, доносећи помоћ, посетио иницијатор акције даривања 
јунака са Кошара поводом божићних и новогодишњих празника, заменик 
председника Градске општине Земун Дамир Ковачевић. Њега и команданта 
одбране Кошара пуковника у пензији Љубинка Ђурковића примио је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, заједно са представницима 
Удружења ратних војних инвалида, Удружења породица палих бораца и 
учесницима битке на Кошарама.  

Градска општина Земун је, са дародавцем предузећем „Емперо лајн”, које 
се бави велепродајом најквалитетније вунене постељине, магнетног и масажног 
програма, и „Фондом мала Милица Ракић из Батајнице”, 25. децембра почела са 
поделом поклон пакета односно терапеутске креветнине за 45 јунака са Кошара и 
215 чланова њихових породица који живе од Врања до Суботице. Укупно ће бити 
даровано 260 комплета прекривача, 500 јастука, 45 душека подметача, пет 
душека, 10 електростимулатора. 

Након пријема, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић je истакао 
да му је била велика част што је разговарао са замеником председника Градске 
општине Земун Дамиром Ковачевићем, што је угостио и пуковника Ђурковића, 
суграђанина Војислава Вукашиновића, председника Удружења ратних војних 
инвалида града Краљева.  

„То су чувари истине, чувари истине о Кошарама, о свему ономе што се 
дешавало за време НАТО агресије, о херојској борби српских војника. Годинама, 
па и више од деценије, није се говорило о страдању српских војника, о њиховој 
борби да сачувају српске границе. Данас, коначно, ови људи имају могућност да 
кажу шта се све догађало, како су њихови саборци страдали, како је велики број 
њих остао без делова тела. Захвалан сам господину Ковачевићу који, иако 
формално политичар, није само политичар. Он је човек. Он је човек који је, 
заједно са својим сарадницима, успео да анимира приватне фирме које су 
обезбедиле средства за помоћ ратним војним инвалидима, који нису људи који 
моле за помоћ. Они траже само поштовање, ништа друго. Ови људи су разумели 
да им треба помоћи“, рекао је градоначелник Краљева нагласивши да ће град 
Краљево увек сарађивати са удружењима ратних војних инвалида и породица 
палих бораца.  

Градоначелник је подсетио на то да је буџету за 2019. годину град 
определио средства као субвенције на рачуне ЈЕП „Топлана“, ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП 
„Водовод“, тако да ратни војни инвалиди и породице палих бораца имају попуст од 
30 одсто приликом плаћања ових рачуна. 

„Наставиће да их имају и у наредним годинама, а ми ћемо тражити нове 
начине да помогнемо овим породицама. Јуче смо разговарали са представницима 
новог градског јавног превозника „Кавим“, како бисмо обезбедили бесплатне 
карте, не само за њихову децу која похађају основне школе, што већ имају, већ и 
за средњошколце. Наставићемо да се састајемо увек када имамо проблем, да га 
решавамо“, поручио је др Терзић, најавивши да ће 5. јануара, са представницима 



Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, у градској кући бити 
подељени пакетићи деци ратних војних инвалида.  
 Заменик председника Градске општине Земун Дамир Ковачевић, који је 
претходног дана у Земуну започео акцију помоћи, како је рекао, нашим херојима, 
јунацима, нашем Бесмртном пуку, рекао је да му је част да буде у Краљеву, које је, 
попут Земуна, прихватило велики број сународника прогнаних са подручја 
Хрватске, Босне, Косова и Метохије.  

„Чини ми задовољство да помогнем другом, јер то значи помоћи самом 
себи. Хуманост би морала бити део нас и мора се пробудити код многих који могу 
да помогну. Након Краљева настављамо за Крушевац, а већ сутра идемо за Нови 
Сад и Суботицу. Двадесет година је прошло од битке на Кошарама, јуначке битке, 
која ће бити записана у анале светског ратовања. Многи ће истраживати како су се 
ти млади људи супротставили непријатељу који је био неколико десетина пута 
јачи, бројнији, моћнији, а ни метак, ни педаљ није отет од свете српске земље. То 
ми даје још већу инспирацију да наставим ово што радим. Нисам само политичар. 
И хуманост је део политике и то треба да схвате многи који се баве политиком,  а 
не да политику само користе као средство за нешто друго. Хвала борцима, 
јунацима, који сачуваше нашу свету земљу“, поручио је приликом посете Краљеву 
заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић. 
 Командант одбране Кошара пуковник у пензији Љубинко Ђурковић каже да 
је „био привилегован да командује тим небеским херојима, витезовима који су 
бранили и одбранили нашу отаџбину од тог зликовца, непријатеља препознатог, 
виђеног у НАТО пакту“.  

„За хероизам и витештво које су показали бранећи своје животе, своје 
породице, своју отаџбину, своју веру, дали жртву, сви смо у обавези да им будемо 
захвални поштујући и признајући ту жртву, али треба и да им помогнемо. Многи су 
изгубили животе, многи делове тела. Учесници у одбрани отаџбине су изгубили 
део менталне кондиције, бојим се да већина нас није кадра више да допринесе, у 
егзистенцијалном смислу, за чланове своје породице и својих најближих. Наша је 
обавеза, у знак захвалности, да бринемо о њима и да нађемо могућност да им 
добри и племенити људи помогну. Као што се сада десило, на иницијативу 
заменика председника општине Земун, да покрене са групом привредника, који 
имају племените намере – Милошем Кљаићем и Бојаном Аврамовићем, да део 
свог производног програма дарују породицама широм Србије, и дају пример 
другима шта треба да чине према бесмртним херојима, витезовима који су 
бранили и одбранили отаџбину“, рекао је Ђурковић истакавши град Краљево и 
градоначелника Терзића као пример поштовања и бриге о херојима.  

Захваливши на добијеној помоћи „за наше бесмртне хероје, породице палих 
бораца и ратне војне инвалиде из последњих балканских ратова“, председник 
Удружења ратних војних инвалида града Краљева Војислав Вукашиновић је 
подсетио на велике жртве које је Краљево дало у последњим балканским 
ратовима. Према његовим речима, ове божићне дарове ће, вероватно, поделити 
5. јануара, када буду делили и пакетиће деци ратних војних инвалида до 10 
година.  

„Иницијатор Дамир Ковачевић је предложио људима великог срца да 
помогну, што су они са великим одушевљењем и прихватили. У Краљеву ће 



оставити и помоћ за нашу браћу са наше свете земље Косова и Метохије и из 
Црне Горе, који ће вероватно за време божићних празника доћи да је преузму“, 
рекао је Вукашиновић истакавши од коликог је значаја за будуће кориснике помоћ 
која је стигла у наш град.  


