
Градоначелник обишао социјално угрожене породице на Берановцу  
 
На дан рођења Господа Исуса Христа, социјално најугроженијим мештанима 

Берановца, старачким и породицама које имају децу са посебним потребама, 
поклонима су обрадовали градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, 
председник Месне заједнице Берановац Перо Шалинић, власница трговинске 
радње „Верокс“ Маја Радовановић.  
 Градоначелник је истакао значај пружања помоћи најближима којима је 
помоћ неопходна, попут акције коју је иницирала ова месна заједница, а којој су се 
прикључили и он и привредници из краја.   

„Надам се да ћемо наставити да одржавамо ову врсту хумане делатности. 
Очекујем да ће то постати божићна традиција и у другим краљевачким месним 
заједницама, а град ће увек подржати овај вид хуманости исказан према нашим 
суграђанима“, поручио је градоначелник. 
 Председник Месне заједнице Берановац Перо Шалинић очекује да ће се у 
помоћи својим комшијама наредне године прикључити још више мештана и 
спонзора. 

„Желели смо да на Божић обрадујемо комшије које својим породицама због 
тешког материјалног стања не могу да приуште божићне дарове“, рекао је он. 

Захваљујући власници „Верокса“ Маји Радовановић, која се великодушно 
прикључила акцији, пакете са најосновнијим животним намирницама и средствима 
за хигијену добило је осам угрожених породица.  

Осим намирница, самохраној мајци Нади Камиџорац, која се стара о 
тридесетпетогодишњој непокретној кћерки Дијани, уручен је и модеран телевизор 
са ЛЕД екраном. 

„Немам речи да се захвалим. Овако нешто до сада нисам доживела. Наша 
месна заједница, власница „Верокса“ и наш градоначелник Терзић још једном су 
показали да имају огромно срце и да у данима славља не заборављају оне којима 
је помоћ потребна. Свака градоначелникова реч дала ми је снагу и охрабрила ме 
да се борим и даље“, рекла је Нада.  

Према речима градоначелника, и обећање дато пре неколико месеци овој 
породици биће ускоро испуњено, а односи се на могућност проширења гарсоњере 
у којој живе.  

„У наредних неколико дана, будући да су се околности промениле и Центар 
локалних услуга почео да располаже овом зградом, разговараћу са директором 
како би се ова просторија проширила на суседну просторију, а Нада и Дијана 
имале боље услове живота“, обећао је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић.  
 


