
03.03.2020. 
Добра пословна и пријатељска сарадња Града Краљева и Општине Грачаница  
 

Град Краљево су посетили и састали се са градоначелником др Предрагом 
Терзићем помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић, 
као и председник Општине Грачаница Срђан Поповић са саветником Срђаном 
Пантићем.  

Један од разлога посете граду Краљеву је још један пример добре пословне 
и пријатељске сарадње Града Краљева и Општине Грачаница – тридесеторо деце 
из Општине Грачаница, узраста од петог разреда основне до четвртог разреда 
средње школе, гости су града Краљева односно Дечјег одмаралишта „Гоч“ на 
истоименој планини од 3. до 6. марта. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је са великим задовољством 
истакао да ће деци из Грачанице бити омогућено да, бесплатно, уживају на, како 
Гоч зову, дечјој планини, као и да се друже са вршњацима из других крајева 
Србије. 

„Деца која живе у лошим условима, непосредно поред непријатељски 
настројених Албанаца, радују се сваком изласку из такве средине. Заједничком 
сарадњом Града Краљева, нашег Дечјег одмаралишта „Гоч“ и Општине 
Грачаница, коју је подржала Канцеларија за Косово и Метохију, одлучили смо да 
им улепшамо живот макар за неколико дана. Потрудићемо се да им употпунимо 
боравак на Гочу, али ћемо сви заједно настојати да овакве посете постану 
традиција. То је јако важно“, истакао је градоначелник Краљева захваливши 
народној посланици из Краљева у Народној Скупштини Републике Србије Марији 
Јевђић, која је помогла у реализацији овог програма.   

Председник Општине Грачаница Срђан Поповић је, изразивши 
задовољство што се оваквим поводом налази у Краљеву, захвалио 
градоначелнику Краљева и народној посланици на овако дивном поклону за децу 
са Косова и Метохије, из општине Грачаница. 

„Ове године смо основали манифестацију „Савин ђак“, која ће сваке године 
традиционално да се одржава у општини Грачаница, и наградили 30 најбољих 
ученика из основних и средњих школа. Као награда им је припала част да дођу на 
Гоч и проведу неколико дана заједно. Деца су неизмерно срећна, знате у каквим 
условима живе на Косову и Метохији. Надам се да ће ово постати традиција и да 
ће ово бити само један од долазака наше деце на планину Гоч. Трудићу се да 
општина Грачаница са градом Краљевом има што чвршће везе јер Косово и 
Метохију и Краљево повезују многе ствари“, поручио је Поповић. 

Помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић је 
изјавио да му је посебна част и задовољство да буде у Краљеву и у име 
Канцеларије подржи дивну акцију Града Краљева и градоначелника Терзића и 
Општине Грачаница и њеног председника да тридесеторо деце јужно од Ибра, из 
Грачанице, буду у вишедневној посети на територији града Краљева, на Гочу. 

„Последњих двадесет година наша деца на Косову и Метохији се рађају и 
живе у неизвесним условима и околностима које тешко можемо да опишемо. Као 
држава Србија чинимо све да управо нашој будућности, нашој дечици, омогућимо 
колико-толико нормалан живот колико зависи од нас, од државе Србије. И зато 



чинимо све да обезебедимо и зимовања и летовања за нашу децу, да их 
доводимо у Београд, да имају прилику да се упознају са војим главним градом, 
али и да упознају лепоте широм Централне Србије. Они немају пуно жеља. 
Њихова жеља је једна – да живе у слободи, у миру. Морамо да учинимо све што је 
до нас да им помогнемо јер они опстанком и останком на Косову и Метохији штите 
и чувају државу Србију на вековном српском простору“, поручио је Петковић, 
нагласивши да ће наставити да чине што је могуће више да, како је рекао, 
„обојимо сиву реалност живота на Косову и Метохији“.  

Он је захвалио градоначелнику Терзићу што је град Краљево изашао у 
сусрет и препознао потребу да деци са Косова и Метохије помогне пруживши тако 
леп пример другим општинама и градовима како „свако помало кад уради, то може 
да буде и те како много за наше Косово и Метохију, поготову нашу будућност коју 
представљају наша деца“. 

Након пријема у градској кући, градоначелник Краљева, представници 
општине Грачаница и Канцеларије за Косово и Метохију су на планини Гоч 
дочекали малишане из Грачанице који ће у Дечјем одмаралишту „Гоч“ бити до 6. 
марта. 

 
 
 

 


