
01.05.2021. 
Ускршњи пакетићи за ромску децу  
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, заједно са народним 
посланицама Сандром Јоковић и Данијелом Вујичић, oбишао је Ромско насеље 
где је поводом ускршњих празника организована подела пригодних пакетица за 
малишане. 

„Град се труди да помогне деци са Косова и Метохије и драго ми је што су 
људи са српског Косова и Метохије одлучили да упуте помоћ у Краљево, у наше 
Ромско насеље“, истакао је Терзић. 

Према његовим речима, положај Рома се у последњих неколико година 
значајно променио, на првом месту припадници ромске заједнице су, као и сви  
други грађани Краљева, добили прилику да раде у две новоотворене фабрике. 
Такође, градоначелник поред разговора са представницима ромских удружења 
Небојшом Вујичићем, Зораном Петровићем и Драганом Марковићем, сваке 
недеље на пријему грађана у свом Кабинету разговара са представницима ромске 
мањине о њиховим проблемима. 

„Наш циљ је, не само да донесемо поклоне овој деци, већ да разговарамо 
са њима и да их мотивишемо да завршавају основне, средње школе и факултете 
како би могли да раде, да живе од свог рада, али и да доприносе развоју своје 
заједнице. Ова деца су иста као и сва друга деца, али само кроз образовање могу 
да почну да раде и постану корисни чланови друштва, што је циљ свих нас“, 
појаснио је Терзић, па додао да ће само кроз заједничку сарадњу Града, 
институција и представника ромске мањине успети у овој намери. 

Како је нагласила прва жена посланица ромске националне мањине у 
Србији Сандра Јоковић,  акција под слоганом „Деца деци“ настала је са циљем да 
се малишанима улепшају празници симболичним пакетићима са сланим и слатким 
производима.  

„На заједничку иницијативу, народна посланица Данијела Вујичић и ја, 
желеле смо да обрадујемо малишане узраста од једне до десет година. Део 
средстава донирала је општина Косовска Митровица и трговина „Веркос“ из 
Краљева, чиме је обезбеђено 450 пакетића. Од тога, 400 пакетића је подељено у 
насељима Ромско I и II, као и Шатор насељу, а преосталих 50 добиће деца у 
улици Војводе Путника и Борачком насељу“, изјавила је народна посланица, па 
нагласила да је ово једна у низу акција којих ће бити много у наредном периоду.  

Народна посланица у Скупштини Републике Србије са Косова и Метохије  
Данијела Вујичић напоменула је да сва деца у Србији имају једнака права без 
обзира на веру и националност.  

„Акција „Деца деци“ припомогнута је од стране општине Косовска 
Митровица, и ја сам лично учествовала, али и деца из Велике Хоче, односно 
њихове маме, које су нашарале ускршња јаја за сву децу која ће добити пакетиће“, 
појаснила је Вујичић, па додала да су овакве иницијативе значајне јер показују да 
не постоје грађани другог реда, као и да ромска нација има једнака права као и 
сви други грађани у Србији. 
 Председник Удружења „Плави цвет“ Небојша Вујичић захвалио је народним 
посланицама Сандри Јоковић и Данијели Вујичић на ускршњим пакетићима за 
ромску децу, као и градоначелнику града Краљева др Предрагу Терзићу на 
подршци коју пружа припадницима ромске заједнице у нашем граду.   


