
Свечано отворена спортска хала у Дому ученика средњих школа у Краљеву 

Пресецањем врпце, министар просвете, науке и технолошког развоја 

Младен  Шарчевић свечано је отворио спортску халу у Дому ученика средњих 

школа у Краљеву.Свечаном отварању присуствовали су : градоначелник града 

Краљева др Предраг Терзић, државни секретар у Министарству за рад, 

запошљавања и борачко- социјална питања Ненад Нерић, проф.др Ана Ланговић 

Милићевић, државни секретар у Министарсву просвете, науке и технолошког 

развоја, помоћници министра просвете, науке и технолошког развоја Споменка 

Симонић и  проф.др Марија Кузмановић, као и посебни саветник проф.др Татјана 

Цветковски и Марина Хасановић, начелник Одељења за послове ученичког и 

студентског стандарда  тог Министарства и домаћин, директор Дома ученика 

средњих школа у Краљеву Драгутин Карановић.Свечаности су присуствовали и 

народни посланик Зоран Бојанић, руководилац Школске управе Бојана 

Маринковић са сарадницима, члан Градског већа града Краљева Милун 

Јовановић, заменик начелника Градске управе града Краљева Дејан Ћајић, 

директор Опште болнице „Студеница“  Зоран Мрвић, директор Националне 

службе запошљавања-филијала Краљево Снежана Прелић, директор Више 

економске школе др Славиша Милић  и директори краљевачких  јавних предузећа, 

установа и школа. 

Присутне је на почетку свечаности поздравио домаћин, директор Дома 

ученика средњих школа Драгутин Карановић изражавајући своје задовољство“ 

што на почетку школске године, када Дом усељава нове станаре, отварамо 

спортску халу за чију изгрдњу смо имали велику помоћ Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја  и локалне смоуправе“,а затим наставио “успех, кажу, 

настаје када се сретну спремност и прилика.Ми смо били спремни, а ресорно 

Министарсво, наш министар Младен Шарчевић, који је пре више од тридесет 

година и сам радио у једном дому ученика, и град Краљево –пружили су нам 

прилику да као Дом ученика средњих школа младима понудимо и нове 

садржаје.Овај објекат омогући ће, пре свега корисницима наших услуга да 

тренирају, играју и да уживају у игри, али ће халу, којом се поносимо користити и 

бројни спортски клубови“. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић у свом обраћању 

медијима је  истакао да“Данашње отварање спортске хале у Дому ученика 

Краљево је прави пример добре сарадње између Министарства, просвете науке и 

технолошког развоја Владе Републике Србије и града Краљева, где је 

Министарство обезбедило средства у износу од педесет три милиона динара за 

изградњу овог објекта, а ми као град смо обезбедили земљиште и све 

инфраструктурне прикључке који су били неопходни за изградњу ово здања. 

Вероватно, би оваква сала коштала много више да се градила у неком другом 



месту.Краљево је ово коштало свега педесет три милиона динара и постоји 

велики број заинтересованих градова и општина који долазе у Краљево, јер желе 

да виде да смо успели да за овај новац изградимо простор од преко хиљаду 

квадратних метара.Ми у потпуност пратимо Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја у свим  стварима које уводе новине у наш образовни систем, 

од дуалног образовања преко билингвалног одељења које се отвара у Основној 

школи „IV краљевачки батаљон“ и свих других новина и побољшања у образовном 

систему Србије и надам се да ће сарадња између нас бити настављена, како кроз 

изградњу нове зграде школе „Свети Сава“  тако и  кроз изградњу студентског дома 

и кроз друга улагања у краљевачку просвету“.  

 

Пред почетак нове школске године министар Младен Шарчевић је упутио 

поруку „ да ћемо имати нове моделе учења, дигиталне уџбенике и другачији однос 

са наставницима и да на томе радимо, имаћемо агенду да радимо модел 

једносменског рада и целодневне наставе, што је и стратегија предвидела и 

почећемо са једним делом школа да се тиме бавимо.Правимо планове за следећу 

годину и биће сигурно у жижи, наравно, оно што је највише важно, кровови, 

прозори и врата због енергетске ефикасности, али и спортски објекти.Идемо, да 

се у школским двориштима што више уради и залетишта за скок у даљ и све оне 

инфраструктуре што су некад биле кад смо и ми били ђаци, а можда и више од 

тога. 

Ми имамо стратегију градње ученичких и студентских  домова и већ смо у 

Ваљеву откупили просторе. Нова стратегија чека да уведемо и устав. 

Обавезношћу средње школе, желимо да уведемо устав, морамо да урадимо јаку 

мрежу превоза и смештаја и на томе се и до сада није штедело,јер сви су нам 

домови јако лепи и квалитетни, али држава планира да уради више још у 

наредном периоду“ појаснио је министар. 

После свечаног отварања одржане су две ревијалне кошаркашке утакмице 

у којима су учествовали тимови Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Школске управе у Краљеву и Дома ученика краљево. 


