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Заједничко залагање Града Краљева, Општине Грачаница и Канцеларије за 
Косово и Метохију: деца из Грачанице у Дечјем одмаралишту „Гоч“ 
 

Тридесеторо деце из Општине Грачаница, узраста од петог разреда 
основне до четвртог разреда средње школе, допутовало је 3. марта на планину 
Гоч и сместило се у истоименом Дечјем одмаралишту. Малишане, који ће на 
планини боравити до 6. марта, дочекали су и поздравили градоначелник Краљева 
др Предраг Терзић, помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар 
Петковић, као и председник Општине Грачаница Срђан Поповић са саветником 
Срђаном Пантићем.  
 Градоначелник Краљева је изразио велико задовољство што су заједничким 
снагама реализовали ову дивну акцију. Он је обећао да ће Краљево наставити 
сарадњу са Грачаницом, са Канцеларијом за Косово и Метохију, како би се посета 
деце из Грачанице Дечјем одмаралишту „Гоч“ или неком другом месту на 
територији града Краљева реализовала сваке године. 

„Када видите лица ове деце, схватите да, не да смо урадили добру ствар, 
већ да смо урадили нешто најбоље за ове дечаке и девојчице који живе окружени 
Албанцима који нису пријатељски настројени према Србима. Ми морамо пронаћи 
начин да овој деци, која су одлични ђаци, која се труде да остану и опстану са 
својим родитељима на Косову, помогнемо и да макар на неколико дана посете 
градове у унутрашњости Србије. Надам се да ће се и други градови и општине са 
територије Централне Србије одлучити да у сарадњи са Канцеларијом за Косово и 
Метохију угосте децу из других средина са подручја Косова и Метохије јер то мора 
да постане наша дужност. Наша је дужност да бринемо о јужној српској покрајини, 
да бринемо о људима који тамо живе, да наставимо сарадњу. Мислим да сви 
заједно то треба да разумемо јер ми смо један народ“, поручио је др Предраг 
Терзић, градоначелник Краљева.  

Председник Општине Грачаница Срђан Поповић је навео да деца живе у 
веома специфичним условима на подручју Косова и Метохије и да им овакви 
догађаји и те како значе. Како је навео, Грачаница има сарадњу и са другим 
градовима, али ће се трудити да ова са Краљевом постане традиција. Такође је 
истакао велику подршку Канцеларије за Косово и Метохију, која је стално са њима 
на терену. 

„Ова деца су наши најбољи ученици основних и средњих школа на подручју 
општине Грачаница, победници манифестације „Савин ђак“, коју организујемо од 
ове године. Поред поклона које је Општина успела да обезбеди да их подстиче да 
и даље буду најбољи, Краљево је изашло у сусрет и омогућило један леп одмор, 
који ће њима засигурно значити“, рекао је Поповић.  

Помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић је 
захвалио граду Краљеву и градоначелнику Терзићу и председнику Поповићу из 
Општине Грачаница, што су осмислили ову дивну акцију, што су децу са Косова и 
Метохије довели на Гоч, да виде природне лепоте у Централној Србији и да бар 
за тренутак пробају да обоје светлим и лепшим бојама њихову суморну реалност. 

„Српска деца на Косову и Метохији постају зрела и пре него што одрасту. 
Њихове жеље су другачије од жеља њихових вршњака у Централној Србији. Зато 



држава Србија и Канцеларија за Косово и Метохију и председник Србије 
Александар Вучић чинимо све да обезбедимо колико је то могуће нормалан живот 
за нашу децу на Косову и Метохији у условима који су понајмање нормални. Због 
тога ћемо чинити све и у наредном периоду да тамо где живе наши људи, где 
живе српска деца и Срби на Косову и Метохији, јачамо наше српске институције. 
Када говоримо о нашој дечици, у том смислу посебно водим рачуна о образовном 
систему и институцијама образовања, да шаљемо нашу децу и на зимовања и на 
летовања, да им помажемо када је реч о спорту и да чинимо све што је до нас, а 
знате да много не зависи од Београда и државе Србије, да обезбедимо, колико је 
то могуће, пристојно одрастање нашој деци. Последњих двадесет година наша 
деца, уопште српски народ на Косову и Метохији, сањају само једно – мир и 
слободу“, рекао је представник Канцеларије за Косово и Метохију. 
 Након дочека малишана из Грачанице и разговора са њима, градоначелник 
Краљева је са представницима Општине Грачаница и Канцеларије за Косово и 
Метохију обишао и новоизграђени павиљон и гостима показао спортске терене и 
друге садржаје Дечјег одмаралишта „Гоч“.   
 
 

 


