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Откривен мурал посвећен херојима са Кошара 
 

Мурал посвећен сећању на страдале хероје са Кошара, осликан на потпорном 
зиду атлетског стадиона крај кошаркашких терена на левој обали Ибра, откривен је 
на Дан пробоја Солунског фронта у присуству представника града Краљева, Рашког 
управног округа, Полиције, Жандармерије, Војске, Безбедносно-информативне 
агенције, представника јавних предузећа и установа, борачких организација града, 
породица наших бесмртних хероја, гостију и сабораца Удружења ратних војних 
инвалида града Краљева, које је иницијатор стварања још једног подсетника на оне 
који су се уписали у вечност.   

Мурал дуг 25 метара, који је осликао краљевачки сликар Миодраг Којић, има 
три дела - ликове Милосава Јошовића, добровољца из Kраљева који је погинуо на 
Kошарама, капетана Срђана Kошанина из Ушћа, који је страдао на Kошарама као 
припадник Петог батаљона војне полиције, недавно трагично преминулог Неџада 
Билаловића, који се такође борио на Kошарама, добровољца Нинослава Војводића 
из Пећи. Средишњи део заузима натпис „Хероји са Кошара“, а на десној страни су 

силуете које симболично представљају све оне који су, са српске стране, 
учествовали у бици 1999. године. 

Председник Удружења ратних војних инвалида града Краљева Воислав 
Вукашиновић се приликом откривања мурала осврнуо на то да је непознати 
починилац, уочи овог чина, оштетио ликове бесмртних хероја и на још неколико 

места оштетио мурал. 
„Данас смо, на Дан пробоја Солунског фронта, открили, нажалост, 

оскрнављени, мурал херојима са Кошара. Ноћас су вандали бацили уљану фарбу на 
оно што је нама најсветије, на наше бесмртне хероје, убили су их поново, другу реч 

не могу да употребим. Мурал смо радили скоро два месеца, да и у граду Краљеву, 
као и у свим другим градовима у Србији, осликамо и урадимо нешто да се не 
заборави та величанствена битка која се водила 68 дана, где смо, и моји саборци и 
ја, успели да зауставимо НАТО пакт“, рекао је Вукашиновић додајући да нису 

водили рачуна колика их сила напада, а знали су колику светињу бране. 
„Оставили смо јако дубок траг... ових 108 бесмртних хероја, 400 рањених,  

1.370 учесника - од граничара, преко херојске 125. моторизоване бригаде, херојске 
63. падобранске бригаде, 72. специјалне, 5. батаљона војне полиције, добровољаца, 
резервиста, посадили смо један огроман и јак стуб на Кошарама...“ 
 Командант одбране Кошара пуковник у пензији Љубинко Ђурковић, који је 
присуствовао откривању мурала, истакао је да је вечно сећање на небеске хероје 
који нису поклекли пред великом силом НАТО пакта и да се, на дан када је 
Република прогласила празник српског јединства и српске заставе, сећамо 

бесмртних хероја који су још пре 21 годину дали лични допринос српском 
јединству.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић сматра да, поред тога што у 
уџбеницима историје учимо и о Церској и о Колубарској бици, треба рећи да су 
постојале и друге битке - битке са мање погинулих, али са огромним херојством 
свих који су у њима учествовали.  



„Некада је то био Мачков камен, данас су то Кошаре. И треба да их се сећамо, 
треба да гледамо документарне филмове који говоре о томе, али и да учимо децу 
какви су јунаци били њихови очеви и какви су јунаци људи који су данас са нама. 
Поред бесмртних хероја, имамо и живе хероје, о којима треба да  бринемо и да 
водимо рачуна, а стид треба да буде оне који су и пре отварања и откривања овог 
мурала оскрнавили ликове хероја“, поручио је градоначелник додајући:  

„Треба и да обећамо деци да ћемо управо због тога наставити да причамо, 

сваког дана, о Кошарама, о херојству људи који су бранили своју отаџбину, 
херојству Срба, али и свих оних који су се налазили у тадашњој Војсци Југославије 
бранећи своју отџбину. И да их се сећамо свакога дана, и да сви они који улазе у 
Краљево и преко старог и преко Главчићевог моста могу да виде њихова лица, да 
их се сете, и да их нико од нас не заборави, да ово остане вечни помен на јунаке, на 
херојство... А ми сви заједно да се трудимо да више не ратујемо, него да победе 
добијамо на економском плану, да запошљавамо људе, да градимо фабрике, да 
градимо пруге, мостове и да јачамо, да тиме показујемо колико волимо своју 

земљу. Ја сам уверен да ћемо у томе успети“, рекао је др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева, завршивши обраћање речима: „Слава херојима са Кошара 
и живела Србија!“  

 


