
Донација ОШ „Јово Курсула“  и „Петар Николић“ 
 
Градоначелник  града Краљева др Предраг Терзић и председник Скупштине 

града Краљева Ненад Марковић обишли су Основну школу „Јово Курсула“  у којој 
је стари под у учионицама и медијатеци замењен ламинатом који је град  Краљево 
добио као донацију. 

„Пријатељи Српске напредне странке су обезбедили петсто квадратних 
метара ламината прве класе који смо распоредили у две основне школе“ изјавио 
је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић представницима медија, а 
затим појаснио „Основна школа „Јово Курсула“ у Краљеву је добила једну трећину 
овог ламината, а две трећине је отишло у Основну школу у Самаилима која има 
издвојена одељења у Буковици и Ласцу. Надам се да ће, како деца у граду, тако и 
у овим сеоским школама, моћи да уживају у учионицама које су добро опремљене, 
а све захваљујући људима који су препознали проблем и желели да наша деца 
живе и раде у знатно бољем окружењу.“ 

Градоначелник др Предраг Терзић је нагласио да су ове две школе 
одабране према потребама које су постојале и у ове две школе је било неопходно  
што раније извршити замену подова. Ово се пре свега односи на школу у 
Самаилима, а поготову одељењима у  Буковици и Ласцу где су у претходне две 
године обезбеђена значајна материјална средства како би била замењена  
столарија и прозори и како би било  омогућено  тој деци да имају исте услове за 
рад као и деца која похађају градске основне школе. 

„Град Краљево настоји да издвајањем сопствених средстава, али и 
конкурисањем код донатора обезбеди добре услове за функционисање својих 
основних и средњих школа“ истакао је градоначелник, а затим додао: „преко KFW 
програма обезбедили смо 53 милиона динара за потпуну  реконструкцију зграде 
МТШ „14. октобар“ и уз та средства град је издвојио недостајућих готово 6 
милиона динара.Ове године смо на конкурсу Министарства енергетике добили 
13,5 милиона динара, како бисмо реконструисали фасаду ЕСТШ „Никола Тесла“, а 
тридесет одсто средстава ћемо обезбедити у буџету града Краљева за 2019. 
годину. Заједнички средствима града, средствима Републике и новцем који 
добијамо од донатора успевамо да обезбедимо знатно боље услове за рад школа 
у односу на претходни период и надам се да ћемо у будућности како се буџет 
града буде све више и више пунио од пореза на зараде новоотворених фабрика 
имати више новца и за децу која су наша будућност“ закључио је градоначелник 
своје излагање.  

 
Директор Основне школе „Јово Курсула“ Ивица Милинковић  захваљујући 

на донацији изјавио је представницима медија: „Опремили смо мултимедијалну 
учионицу, планирамо да обновимо подове на још две учионице и да их учинимо 
функционалнијим лакшим за одржавање, чистијим.Свака донација пуно значи 
школи и ми смо увек ту да прихватимо донације и да школу направимо што 
повољнијом средином за учење и за наставу“. 


