
06.05.2020. 
И у Обрву стигли пакети помоћи краљевачких привредника: градоначелник 
обишао мештане овог поморавског села  
 

Кишног ђурђевданског преподнева, док је још увек на снази ванредно стање 
на територији Републике Србије проглашено услед појаве и ширења епидемије 
болести Covid-19, градоначелник Краљева др Предраг Терзић је обишао мештане 
села Обрва који живе у условима тежим од својих суседа и уручио им пакете 
помоћи. Заједно са представницима Месне заједнице, Одељења за послове 
цивилне заштите и припадницима краљевачке цивилне заштите, градоначелник је 
посетио четири домаћинства са пакетом основних животних намирница које су, на 
сопствену иницијативу, а уз помоћ града Краљева, Рашког управног округа и 
Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа, обезбедили 
привредници нашег града у локалним продавницама.        
 Данашњи домаћини градоначелнику нису непознати. Како је ово поморавско 
село често било плављено, што је стварало проблеме мештанима, градоначелник 
је неке домове већ више пута обилазио и упознао бројне породице, помажући им 
да се изборе са поплавама и њиховим последицама, као што им и сада, са својим 
сарадницима, помаже у борби са вирусом корона.    

Градоначелник је истакао да, као и у Витковцу, који је обишао носећи пакете 
помоћи прошле седмице, тако и у Обрви, треба помоћи онима којима је помоћ 
потребна, али као човек човеку, не као политичар. Треба пружити пријатељску 
руку, зарад добра и онога ко прима и онога ко даје, не за скупљање политичких 
поена. Јер, најважније је бити – човек.  
 „Драго ми је да смо обишли људе и у Обрви. Помажемо људима, али није 
исто као када обезбедите средства у буџету и знате колико стотина хиљада или 
милиона динара сте издвојили за нека социјална давања. Веома је важно да 
одете код тих људи, да их обиђете, да схватите да је новац који је обезбеђен 
отишао на право место. Наши привредници су купили пакете и мислим да смо бар 
за тренутак ове људе учинили срећнима. Ми ћемо се потрудити да решавамо 
њихове друге проблеме, ифраструктурне – асфалтирања, подасипања путева, 
регулацију водотокова... јер то је пут ка коначном сређивању свих краљевачких 
села  у инфраструктурном смислу. Мислим да ћемо у томе и успети“, поручио је др 
Предраг Терзић.  
 За разлику од породица у Витковцу – једночланих, старачких, или са 
потомством у иностранству, приликом обиласка Обрвчана, градоначелник се 
сусрео са бројним малишанима.  

„То је будућност. На тај начин села ће наставити да живе. Очекујем да ће 
ова деца остати овде, да ће стварати породице, а ми морамо да обезбедимо 
услове како би могли да остану у овим крајевима а не да се селе. Годинама су се 
људи селили из села у град, из  Краљева у много веће градове у Србији и у 
иностранству. Тако смо остајали без читавих генерација и због тога су многа 
српска села пуста и многа домаћинства немају наследника“, рекао је Терзић.  

Пакете помоћи у тешкој борби са вирусом добили су и добиће и мештани 
других села на територији града Краљева. Градоначелник наглашава да људима 
треба помагати сваког дана током читаве године.  



„Драго ми је што смо успели да помогнемо овим људима и надам се да ће 
наша помоћ стичи до свих којима је неопходна. У Витковцу нису добили само 
пакете, већ и додатну једнократну социјалну помоћ. Надам се да су задовољни, а 
ја сам срећан ако смо им помогли“, изјавио је Терзић и најавио да ће и породице 
које је обишао у Обрви такође, у сарадњи са Центром за социјални рад Краљево, 
добити и једнократну социјалну помоћ.    
 
   


