
28.10.2019. 
Помоћ Града Краљева и Месне заједнице Метикоши 
 
 Градоначелник Краљева и представници Месне заједнице Метикоши 
обишли су седмогодишњу Марију, која са мајком Јеленом и баком Слободанком 
живи у трошној кући од 26 квадрата у Метикошима. Пакет основних животних 
намирница и играчке за малену Мају скромна су помоћ овој породици која живи у 
веома тешким условима.  

Према речима седамдесетогодишње баке Слободанке, породица је у марту 
2000. године дошла са Косова. Она живи са кћерком и унуком, а има још унука и 
унуку који су код оца, јер због скученог простора у кући нису могли да живе 
заједно. 

„Већ деветнаест година живим без воде. Пре сам доносила воду са брда, а 
сада узимам од комшије сваки дан, доносим флашама и кофицама. До скоро смо 
живели од моје пензије од 18.000, а плаћам кредите, тако да чисто имам 7.000. 
Узимам позајмицу од „Пензионерског“, коју после враћам. Ћерка је повремено 
запослена. Много нам значи кад неко дође да нас обиђе и помогне нам“, прича 
Слободанка.  

Да невоља буде још већа, каже, када су обилне кише, ствара се огромна 
влага. Морали су све ствари да баце јер им је подрум поплављен и влага се 
проширила по целој кући. 

Маја, која је ове године кренула у ОШ „Вук Караџић“ на Берановцу, скромно 
је примила дарове – играчке, које до сада није имала. Градоначелнику је рекла да 
иде у први разред, да учи да чита и пише и да је научила слово М, јер је то 
почетно слово њеног имена.  

Према речима градоначелника Краљева др Предрага Терзића, постоји 
велики број наших суграђана који живе и у центру града и у приградским 
насељима и у селима који немају довољно средстава и тешко живе. Сваког 
четвртка и петка градоначелник прима грађане од којих, како истиче, највећи број 
долази управо због социјалних проблема или тражећи посао. 

„Град се труди да помогне у складу са могућностима. Надам се да ћемо сви 
заједно, не само као град, већ као заједница, пронаћи начин да помогнемо свима 
онима којима је наша помоћ неопходна. Да ћемо, поготово када је реч о деци, 
успети да решимо њихове проблеме, да им помогнемо, јер свако дете, било оно 
рођено у центру града или на селу, има права да се школује, треба да има 
довољно средстава за живот. Да и деца из социјално угрожених породица могу да 
успеју и да постану лекари, професори, инжењери. Друштво мора да реагује и да 
помаже деци која се налазе у оваквом социјалном стању“, рекао је градоначелник 
Терзић.  

Будући да, према његовим речима, постоји проблем зато што поред мреже 
градског водовода има и велики број сеоских водовода који се налазе ван центра 
града и њима не управља ЈКП „Водовод“, већ различите водне заједнице, 
градоначелник је рекао: 

„Потрудићу се да, у разговору и са председником Месне заједнице и са 
људима који воде водну заједницу, пронађемо решење како би и ова породица 
добила воду.“ 


