
05.01.2020. 
Удружење ратних војних инвалида Краљева уручило захвалнице сарадницима и 
пакетиће најмлађима 
 

Традиционално с почетка године, шести пут заредом, Удружење ратних 
војних инвалида града Краљева организује доделу захвалница појединцима и 
институцијама са којима је током протекле године имало најбољу сарадњу, а 
потом, са Деда Мразом, и поделу пакетића деци ратних војних инвалида.  

Поздравивши породице наших бесмртних хероја, своје саборце, госте, 
председник Удружења Воислав Вукашиновић се, уз кратку причу о сваком од 
добитника захвалница, осврнуо на помоћ коју су пружили члановима Удружења и 
заједнички извојеване битке у миру. 

  Како је истакао Вукашиновић, ово је најлепши део окупљања, уз поделу 
новогодишњих односно божићних пакетића и школског прибора за децу. Он је, и 
Захвалницом, захвалио суграђанину Дејану Ковинићу, који привремено живи и 
ради у Канади, што је послао новац за куповину пакетића за око 40 малишана, 
деце ратних војних инвалида, узраста до 10 година. Вукашиновић је истакао да је 
овај велики човек помагао и другима када је то било потребно. 

Захвалнице за пружену помоћ нашим суграђанима - члановима Удружења 
ратних војних инвалида, приликом запошљавања, обављања систематских, али и 
редовних прегледа у амбулантама и на одељењима и Дома здравља и Опште 
болнице „Студеница“, штампање пропагандног материјала, несебичну и 
безрезервну помоћ у свакој ситуацији.... добили су и Национална служба за 
запошљавање – Филијала Краљево, Дом здравља Краљево, Општа болница 
„Студеница“ односно главна сестра Марија Мијајловић, Очна амбуланта, 
Лабораторија, штампарија Copy house, секретар Удружења параплегичара Рашког 
округа Мирко Ненадић.  

Како је истакао Вукашиновић, „овом приликом смо уручили захвалнице 
институцијама и појединцима који су помогли како наше појединце, тако и целу 
организацију - нашим пријатељима“.  

„Прошле године се око 20, што супруга што деце ратних војних инвалида, 
запослило у сарадњи са Националном службом за запошљавање и градом 
Краљевом. У акционом плану за запошљавање, у теже запошљиву категорију 
убачене су и породице ратних војних инвалида. Жао ми је што Ненад Бркушанин и 
Верољуб Петрашиновић нису били данас са нама. Они су припадници 
Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе у Краљеву, који су у 2019. 
години 10 пута одлазили за Београд и донирали тромбоците нашем саборцу Раду 
Ђорићу, који је оболео од леукемије. Он се успешно опоравио након пресађене 
коштане сржи“, рекао је председник Удружења ратних војних инвалида. 

„За несебичну помоћ у побољшању положаја ратних војних инвалида града 
Краљева“, Удружење је Захвалницу доделило и др Предрагу Терзићу, 
градоначелнику града Краљева. 

Он је, обративши се ратним војним инвалидима, подсетио на почетак 
сарадње, пре више од три године, започете на иницијативу Удружења – „људи 
који су желели да помогну - не себи, већ својим породицама, да се коначно у 
Србији чује глас да о људима који су ратовали за ову земљу треба причати, које 



треба славити – и њих и њихове ране, а не, као до тада, ћутати о свему што се 
догађало“.  

Како је навео градоначелник, на првим састанцима су истакнути највећи 
проблеми, који се од тада решавају. 

„Превенствено смо успели да обезбедимо попусте на комуналне услуге 
породицама ратних војних инвалида, али и да омогућимо ратним војним 
инвалидима да имају предност приликом пријема и у Дому здравља и у Општој 
болници у Краљеву, да њихове породице и њихова деца имају могућност да се 
запосле“, осврнуо се на почетак заједничког решавања проблема др Предраг 
Терзић.  

„Започели смо сарадњу као сарадњу између институција, сада је она 
прерасла тај ниво. Данас нисмо говорили само о доброј сарадњи са Општом 
болницом, Домом здравља, Филијалом Националне службе за запошљавање 
Краљево, већ смо причали о томе да постоји одлична сарадња између 
представника Удружења и људи који су запослени у овим институцијама. Ми више 
не комуницирамо путем дописа, већ брзо, ефикасно размењујемо поруке, чујемо 
се и решавамо проблеме одмах. Текуће проблеме решавамо веома брзо, 
састајемо се на недељном нивоу и тражимо начин како да помогнемо овим 
породицама“, рекао је Терзић истакавши да припадници Удружења и чланови 
њихових породица морају да имају предност и приликом запошљавања и 
приликом доласка у Дом здравља и Општу болницу.  

„Мене радује што данас нисте доделили ове захвалнице градоначелнику, 
директорима, него људима са којима сарађујете, што  је најважније. Ми морамо да 
наставимо да сарађујемо, да решавамо проблеме. Нећемо успети све проблеме 
да решимо, али ћемо се трудити да побољшамо ваш начин живота. Ви сте то 
заслужили, ви сте се за ову земљу борили и ви сте уткали делове својих тела у 
нашу слободу. То не сме нико да заборави. Ми то морамо да памтимо и сви 
заједно - и држава и град и установе и приватна предузећа и појединци, морамо 
да ценимо ваш допринос нашем друштву“, поручио је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић уз захвалност Удружењу ратних војних инвалида града Краљева 
на части која му је указана.  
 


