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Ове зиме скијаши поново на малој стази на Гочу 
 

Љубитељи планине Гоч могу да планирају да ову зимску сезону проведу 
скијајући на малој стази своје омиљене планине. Радови за постављање ски-
лифта „Добре воде“ су започети, а рок за завршетак је 9. децембар ове године. 
Ова, како је називају, „дечја планина“, добија све више садржаја којима ће 
засигурно поново привући велики број Краљевчана, нарочито најмлађих, да 
уживају у зимским чаролијама.  

Према речима Слободана Тошовића, директора „Елкомс“ Београд, 
предузећа које је заједно са краљевачком „Амигом“ и предузећем ITC извођач 

радова, опрема коју производи „Амига“ је спремна за монтажу, део грађевинских 
радова - темељи стубова су при крају, опрема која стиже из иностранства је на 
путу. 

„Очекујемо да ћемо и пре рока на који смо се уговором обавезали да 
завршимо жичару и да припремимо да за скијашку сезону Гоч коначно добије 
једну лепу стазу са модерним ски-лифтом за потребе, пре свега, младих скијаша, 
јер ово је стаза намењена за обуке и за почетнике. Посетиоци Гоча, који су 
углавном школског узраста, добиће стазу коју ће моћи да користе као припрему 
да постану озбиљни скијаши, да науче прве скијашке кораке“, каже Тошовић 

истичући значај развоја планинских места и скијашког туризма.   
„Дечје одмаралиште „Гоч“, у сарадњи са градом Краљевом, Министарством 

трговине, туризма и телекомуникација, подиже нови ски-лифт за све наше 
суграђане, за све оне који воле зимске спортове, за пријатеље из околних 
градова, грађане који немају могућности да посете скупе ски-центре“, истиче 
директор Дечјег одмаралишта „Гоч“ Иван Милић.   

Како каже, поред почетних улагања у изградњу новог објекта са 160 
лежајева, реконструкције и адаптације спортских терена, подлоге у балон хали, 

сад је дошао ред и на ски-лифт на такозваној малој стази.  
„Искрено се надам да ћемо се и следеће године наћи на Гочу, где ће се 

изводити радови за велику ски-стазу. Жеља нас из установе и челних људи града 
Kраљева је да пробамо да проширимо капацитете Дечјег одмаралишта „Гоч“, да 
пробамо да направимо још садржаја у виду авантура парка, базена, фудбалског 
терена... Надам се да ћемо у томе успети, да ћемо истрајати“, рекао је Милић који 
је већ сада позвао суграђане да се врате на Гоч и предстојећу зиму проведу на 
скијању на својој планини.  

Гоч је, подсећа градоначелник Краљева др Предраг Терзић, некада био 

омиљено излетиште Краљевчана, а генерације ученика краљевачких школа су на 
Гочу имале рекреативну наставу. Ипак, додаје, деценијама није ништа улагано. 

„Затекли смо и велику и малу стазу за скијање без жичаре, павиљони су 
били у јако лошем стању. Ми смо обезбедили из буџета града Kраљева 
65.500.000 динара и изградили потпуно нов павиљон, данас градимо и жичару 
на малој стази, а захваљујући Јавном предузећу „Скијалишта Србије“, добили смо 
донацију и ускоро ћемо започети и инсталацију велике жичаре. Мислим да сви 
грађани Краљева виде да смо се определи да улажемо у Гоч, да градимо и да 
омогућимо свим Краљевчанима да овде проводе слободно време и одмор“, 
истиче Терзић додајући да је за радове на малој стази град Kраљево обезбедио 
20.000.000 динара, а Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
15.000.000 динара.  



 Градоначелник сматра да је, када се изгради добра инфраструктура, уложи 

у смештајне капацитете, изгради једна жичара, а ускоро и друга, очекивано да и 
приватни предузетници дођу на Гоч и улажу у нове садржаје.  

„Јако је важно да град изгради недостајући инфраструктуру, да омогући 
приватницима да дођу и улажу овде. Свима нам је у интересу да Гоч остане 
планина доступна свакоме и да деца радника могу да дођу овде и на 
рекреативну наставу и да током зиме проведу две-три недеље на овој нашој 
лепотици“, каже градоначелник истичући да је цена пуног пансиона на Гочу за 
децу из Kраљева 1.100 динара. 

Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић је подсетио да у 
Рашком округу имамо и Врњачку Бању и Копаоник, али да је жеља да Гоч у 
наредном периоду постане добра туристичка дестинација, управо за средњу 
класу људи која може себи да приушти одмор на Гочу.  

„Ово су мали капацитети за Гоч. Без обзира на све објекте које смо 

направили, хотел који морамо реновирати, 200-300 људи на Гочу је мало. 
Потребно је да направимо једну дестинацију где могу приватници да улажу, за 
неке мање хотеле са садржајем - фитнесом, велнесом, и на тај начин цео Гоч 
постане интересантна туристичка прича. Везани смо за  Врњачку Бању и то је 
наша велика предност. Ретко где у Србији имамо толико бања и толико лепих 
планинских дестинација, као што је то Краљево или Рашки округ“, поручио је 
начелник Рашког управног округа.  

Да град Краљево улаже максималне напоре да Гочу вртати стари сјај у 
прилог иде и све оно што чини да нема препрека ни при доласку на планину.  

Како истиче градоначелник, захваљујући Јавном предузећу „Путеви 
Србије“, извршена је реконструкција пута од Берановца ка Гочу у дужини од 4,6 
километара, при чему је изграђен и тротоар у дужини од 1,6 километара, а 
вредност радова је 170.000.000 динара.  

„Очекујемо и наставак реконструкције овог пута у дужини од осам 
километара до скретања за Сокољу, за шта би држава требало да издвоји 
320.000.000 динара. Наравно, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација, наставићемо изградњу потпуно нових садржаја на Гочу“, 
поручио је др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.  
 С обзиром на настојања да се Гоч обнављањем старих, али и новим 
садржајима приближи Краљевчанима, као и свим заљубљеницима у природу и 
планину, ова прелепа планина надомак Краљева биће интересантна током целе 
године – и у летњој и у зимској сезони, и одраслима и деци, спортистима и 
рекреативцима...  незаобилазна туристичка дестинација. 
 


