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Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић je обишао данас на 
Берановцу, заједно са директором Центра локалних услуга града Краљева 
Зораном Балтићем и председником Месне заједнице Берановац Петром 
Шалинићем, самохрану мајку Наду Камиџорац, која се стара о 
тридесетпетогодишњој непокретној кћерки Дијани. 

Градоначелник је подсетио на божићну посету социјално угроженим 
породицама на подручју Берановца и Јовца, реализовану на предлог председника 
Месне заједнице Берановац Петра Шалинића и привредника са Берановца и из 
Јовца, приликом које су разговарали са мештанима и даривали им одређене 
поклоне. При обиласку породице Камиџорац градоначелник је обећао да ће се 
заузети за проширење гарсоњере у којој живе, будући да је Центар локалних 
услуга града Краљева добиo на управљање објекат у коме се гарсоњера налази. 
Након одређене процедуре коју је Центар спровео, Нада и Дијана су добиле на 
коришћење још једну просторију како би имале боље услове живота.  

„Тада смо и видели у каквом стању живе Нада и Дијана и родила се идеја 
да проширимо њихов простор и од 16 направимо 46 квадратних метара простора, 
у којем ће Дијана моћи да се осећа комфорније и где ће ова породица имати боље 
услове за живот“, рекао је градоначелник нагласивши да је било најважније да све 
буде урађено у складу са прописима, да поцедура буде испоштована, због чега је 
било неопходно више времена.  

„Налазимо се у топлом дому Камиџораца и лица Дијане и Наде показују да 
су њих две срећне и нама је то најважније. Када су грађани Краљева срећни, и ми 
као власт треба исто тако да се осећамо јер основни циљ власти није да брине о 
себи, да води рачуна о функционерима, него да брине о народу, да посећује 
народ, да схвата шта су њихови проблеми, да саосећа са њима. Мислим да смо 
данас показали, прво, да смо људи, а тек онда да смо градоначелници, 
председници месних заједница, директори. Мислим да је ово показатељ да 
бринемо о обичним људима и надам се да ћемо тако и наставити“, рекао је Терзић 
и захвалио на разумевању директору Центра локалних услуга Зорану Балтићу, 
који се максимално потрудио да помогне.  

Балтић је изразио велико задовољство што се налази у породици 
Камиџорац овим лепим поводом и што су заједничким снагама успели да помогну 
породици Камиџорац и омогуће им лепши и бољи живот.  

„Градоначелник је упутио иницијативу и предлог Центру локалних услуга да 
покушамо да изнађемо начина и законских могућности да доделимо ову 
просторију породици Камиџорац. Центар је прибавио све потребне дозволе, 
урадио пројекат изградње тј. пробијања зида који води из просторије у којој су до 
сада живеле Нада и њена кћерка и доделио им ову просторију. Надам се да ће 
Нада са својом кћерком лепше живети у будућности“, поручио је директор Центра 
локалних услуга.  

Нада Камиџорац је захвалила градоначелнику, директору Центра, 
председнику Месне заједнице и власници трговинске радње „Верокс“ Маји 
Радовановић, који су јој изашли у сусрет.  



„Драго ми је да смо се данас окупили на овом месту, које је до пре два 
месеца било заједничка просторија за станаре зграде, а данас је мени дато на 
коришћење као проширење гарсоњере. Хвала градоначелнику који нам је изашао 
у сусрет и захваљујући коме смо добили проширење простора и хвала свима који 
су данас дошли да нас обиђу и да виде колико смо срећне и колико нам ово значи. 
Са овом просторијом смо добиле могућност да Дијана више вежба, да се више 
креће и да имамо више светлости у простору у ком живимо“, рекла је Нада. 

Председник Месне заједнице Берановац Петар Шалинић је захвалио 
градоначелнику Kраљева, директору Центра локалних услуга и свима који су 
допринели да Дијана и Нада добију боље услове за живот и изразио наду да ће 
моћи да помогну и другим породицама које су у сличним ситуацијама.  

 


