
30.04.2020. 
Важно је бити човек: социјално угроженим мештанима Витковца градоначелник 
уручио пакете помоћи краљевачких привредника  
 
 Пакет са основним животним намирницама значи у свакодневном животу, 
али пријатељска посета, топла људска реч – много више и за цео живот. И за 
онога ко је госта примио, и за онога ко је у посету стигао – ново искуство које 
обогати вишеструко.  
 Живот оних који само за муку знају додатно је отежан ситуацијом изазваном 
појавом вируса корона. Како би се колико је могуће ублажили проблеми и помогло 
да се преброди додатно тешка ситуација, са пакетима помоћи које су краљевачки 
привредници купили код краљевачких трговинских ланаца, мештане села 
Витковац који живе у тешким условима, посетио је др Предраг Терзић, 
градоначелник Краљева, у пратњи представника Месне заједнице Витковац и 
Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева.        
 Градоначелник је обишао породице и баке које живе саме, мештане који се, 
колико су у могућности, труде да свој живот учине бољим, али које болест или 
старост у томе онемогућавају.    
 „Увек смо се трудили да помажемо свим људима у невољи. У овој ситуацији 
треба да будемо људи, то је најважније. Сутра нећемо говорити само о мерама 
које је Градски штаб за ванредне ситуације предузео, о ограничењу кретања, о 
полицијском часу, дезинфекцији улица... Причаћемо о томе да ли смо били људи“, 
каже градоначелник Краљева истичући да град Краљево брине о свим грађанима 
без обзира где живе.  
 „Због овога нас и бирају на функције - да будемо људи, да помажемо када 
видимо да је неко у невољи. Није политика само доношење правних аката, одлука, 
решења. Треба бити човек. Ми нисмо само људи које они могу да виде на 
телевизији, већ смо стварни, долазимо у њихове домове, причамо о стварним 
проблемима, помажемо им... То је наш главни посао, суштина бављења 
политиком - не бити политичар, него бити човек“, поручује Терзић.  
 Према речима градоначелника, није важно отићи само једном и однети 
пакет, а потом заборавити како се ти људи зову и где живе. Треба их поново 
обићи, али не у време политичке кампање, већ да то буде свакодневни посао, 
сматра он. Како истиче, иако људи које је посетио оскудевају у много чему, сви су 
желели да госте послуже слатким, кафом, „чашицом разговора“, лепом речју, 
осмехом, радошћу због изненадног сусрета, ведрим духом, шалом... љубављу. И у 
томе их није спречила ни немаштина ни здравствене тегобе ни недаће које их 
прате. 
 „За мене је ово брига о човеку – сваком човеку који живи у Краљеву, у 
приградским насељима, у селима. За мене ово није политика. Ја сам дошао да их 
обиђем као човек, не само као градоначелник, а срећан сам што као неко ко је на 
функцији имам прилику да помогнем људима. И зато се бавим политиком, да бих 
имао више могућности да помажем. Бити човек значи помагати другима, 
саосећати са њима, радовати се, али и туговати са њима“, поручио је др Предраг 
Терзић, градоначелник Краљева, по обиласку мештана Витковца.  



 Поред пакета помоћи, градоначелник је, након посете, у сарадњи са 
Центром за социјални рад, обезбедио и једнократну новчану помоћ за Витковчане 
које је посетио. И овом приликом, захвалио је привредницима који су издвојили 
средства и купили пакете и омогућили да бар на трен на лицима људи опхрваних 
недаћама засијају осмеси.  
 „Сви заједно смо данас један тим, не делимо се ни према политичкој 
припадности, ни богатству, ни делу града у којем живимо. Једни другима 
помажемо. Солидарни смо, јединствени, борбени, како бисмо успели да победимо 
овај вирус“, поручио је први човек краљевског града.  
 


