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Свом народу с љубављу – Миломир Главчић 

 
Да Миломир Главчић своје Краљевчане не оставља саме ни у једној 

несрећи, потврдила је и помоћ у време борбе са вирусом корона.  
Уз поруку „Свом народу с љубављу“, Миломир Главчић, који живи у 

Нијагара Фолсу у Канади, донирао је новац за набавку 650 пакета са основним 
животним намирницама и средствима за хигијену – 500 за најугроженије 
становнике Краљева, по пакет за свако од 95 домаћинстава његовог родног краја, 
међу којима и родног села Попе - јер су стари, болесни и сиромашни, а остатак за 
најстарије у Јошаничкој Бањи. 

Како је истакао новонар Мирољуб Дугалић, пријатељ и заступник овог 
великог човека, он је јако срећан што може да учествује у овој донацији.  

„Све што је донирао на територији града Краљева, Рашке и Јошаничке 
Бање, око осам милиона евра, до сада је било за већи број људи, а ово је за 
посебну категорију људи - оне који су сиромашни, који немају, а Главчић, како је 
рекао у телефонском разговору, зна шта значи немати, јер је био сиромах и зна 
каква је то невоља“, пренео је Дугалић.  

Иако је седам деценија прошло, Главчић и дан-данас памти човека из 
Краљева који му је у ситуацији кад је био гладан, пружио парче хлеба и топлу 
постељу да преноћи на путу до Рашке.  

„Због тога да његова доброта, његово велико срце и добра душа досегну до 
тих људи и да им ублажи невољу у овој ситуацији, каже да устаје са осмехом. Уз 
ове пакете, због кризне ситуације, Миломир је упутио пре три дана 100.000 евра за 
20 породица својих најближих рођака, који су у ствари треће, четврто колено. 
Сваки члан породице је добио од 2.000 до 5.000 евра, да се, док ова ситуација 
опасности по здравље не прође, не би додатно секирали и имали додатне 
проблеме због недостатка новца“, пренео је Дугалић. 

Он је захвалио руководству града Краљева и Рашког округа, као и 
расподеле, што су му обећали да ће се сви пакети делити према списку Центра за 
социјални рад – добиће их они најсиромашнији, неће бити дељени по 
страначкој, политичкој или било којој другој припадности.  

Захвалност човеку који је у Краљеву заувек оставио неизбрисив траг 
упутили су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и начелник Рашког 
управног округа Небојша Симовић.  

Да Краљево зна да цени величину овог хуманог човека, који је нашем граду 
подарио мост, вртић, магнетну резонанцу, скенер, ултразвук, санитетско возило, 
пружао помоћ и након земљотреса и поплава... у прилог говори и то да је 
Миломир Главчић почасни грађанин града Краљева за 2013. годину, да је град 
установио нову награду за подстицај хуманости „Миломир Главчић“, а да је 
прошле године, приликом обележавања Дана града, Главчићу додељена и 
Октобарска награда града Краљева.   

 


