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Градоначелник обишао Месну заједницу Каменица – добри предуслови за развој 
сеоског туризма 
 

Град Краљево је уложио велика новчана средства у Месну заједницу 
Каменица, која се налази на путу ка планини Гоч, и обухвата и Дрежницу, Сокољу 
и Мељаницу. Да локална самоуправа брине и одговорно се понаша према 
становницима на својој територији, доказ су и уложена средства у реконструкцију 
Дома културе у Каменици, опремање Добровољног ватрогасног друштва и објекта 
ДВД Каменица. 
 Приликом обиласка ове месне заједнице и објеката којима она сада може 
да се похвали и понуди гостима не само из Краљева и околине, градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић је истакао да је Дом културе у потпуности 
реконструисан и опремљен, а да Месна заједница Каменица има и простор за 
одмор који се може искористити када град има госте, да не мора да плаћа 
смештај.  

Дом Добровољног ватрогасног друштва у Каменици, које је основано 2007. 
године и има 12 чланова, уз помоћ града Краљева и Месне заједнице, завршен је 
пре годину дана. Има четири модерно опремљене собе са девет лежајева и 
кухињу. Вредност инвестиције је 6.500.000 динара. 

 „Добровољно ватрогасно друштво има и свој камион, а град Краљево је 
обезбедио 500 литара нафте како би током летњих месеци, када су пожари на 
отвореном чести, чланови Друштва могли да реагују на читавом овом подручју и 
да заштите и објекте за становање, али и привредне објекте који се налазе на овој 
територији“, истакао је градоначелник напомињући да се град Краљево трудио не 
само да, уз помоћ државе и „Путева Србије“ реконструише пут ка Гочу, већ је 
градио и локалне путеве.  

„У Каменици тридесет година нису асфалтирани путеви који се налазе ван 
главног пута Краљево-Гоч. Ми смо сада уложили значајна средства како бисмо 
асфалтирали пут ка Мељаници, разговарамо о асфалтирању пута ка Дрежници, 
путу ка Дому у Брезни и трудимо се да помогнемо овим људима. За разлику од 
неких других месних заједница, председник Месне заједнице Каменица и чланови 
Савета имају и средства која обезбеђују изнајмљујући простор за репетиторе 
„Телекома Србије“, као и другим фирмама и организацијама, тако да, заједно са 
тим и средствима које обезбеђује град Краљево, успевамо да градимо у 
Каменици, али и да одржавамо све ово што је већ изграђено“, рекао је Терзић 
додајући да сада саобраћа и аутобус до Брезне 
 Како истиче председник Месне заједнице Каменица Горан Милашиновић, 
инвестицију и градњу је помогао пре свега град Краљево, али и Ватрогасни фонд 
и месна заједница из својих средстава, уз донације, како би здање спасили од 
пропадања.  

„Скоро смо имали посету из Сомбора. Гости су путем интернета сазнали за 
наше просторије и били заинтересовани да обиђу Столове. Претежно зову из 
Војводине, али и из Београда. За време ванредног стања смо били ангажовани на 
допремању дезинфекционог средства натријум хипохлорита за ово подручје и 
често учествујемо у гашењу пожара. Каменица обилује шумама, тако да су пожари 



чести, а ми смо, у сарадњи са „Србијашумама“, често на терену“, каже председник 
Милашиновић. 

Мештани Каменице су веома задовољни свим оним што локална 
самоуправа чини за њихову месну заједницу. Како истиче Радомир Сретковић, да 
није било градоначелника Краљева и Владе Србије, Каменица би била потопљена 
два пута.  

„Огроман напор су учинили да се механизација и локални путеви среде. А 
ту је и овај пут, који сада раде, који није направљен 40 година. Он значи живот за 
Каменицу и развој туризма, који је већ почео, али би требало да се настави у 
правцу сеоског туризма. Каменица има изузетну инфраструктуру и дивљу 
планину, како је Јосиф Панчић још пре сто година рекао, планину која има безброј 
извора. Презадовољни смо до сада, само да се настави овако“, поручује он. 

И Живомир Милентић не крије задовољство оним што локална власт чини 
за његов крај, истичући да је у веома кратком времену, у протеклих пет-шест 
година, учињено заиста много и да треба и даље радити, нарочито на развоју 
туризма, јер је ово изузетан крај управо за то. 

Према речима Верољуба Урошевића, мештани су изузетно задовољни зато 
што се сваког дана нешто ново дешава и побољшавају се услови за живот тако да 
могу да остану у свом месту јер виде перспективу.   
 С обзиром на улагања у овај крај у непосредној близини планине Гоч, као и 
све што је до сада учињено и предстоји на Гочу, уз нови пут, отварају се врата 
развоју сеоског туризма у Каменици, што опет води ка томе да млади не одлазе, 
већ да ту наставе живот, оснују породице и раде на даљем развоју свога краја. 


