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Модерно уређена школа у Губеревцу чека нове ђаке 
 

Издвојено одељење Основне школе „Рада Шубакић“ у Губеревцу посетили 
су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и председник општине Кнић 
Мирослав Николић. Објекат је комплетно реновиран и опремљен у оквиру ТВ 
серијала „С Тамаром у акцији“, тако да сада може да се похвали модерним 
кабинетима, учионицама, фускултурном салом, спортским тереном. Свака 
учионица има потпуно нове подове, урађена је фасада и изолација, канцеларија и 
информатички кабинет, намештај, цела трпезарија и тоалети, а набављени су и 
спортски реквизити. 

Школа, која постоји 50 година, има исто толико ђака, а простора и услова за 
много више деце. Ускоро ће имати и предшколце, којих до сада није било, па ће 
деца од четврте године моћи да долазе и проводе време у школици, у којој ће  се и 
играти и учити. 

Према речима директорке школе Слађане Ђокић, број ученика у Губеревцу 
се с годинама смањивао, углавном због лоших услова. Школа је за 50 година 
једном реновирана, тј рађена је санација крова, јер је дошло до оштећења након 
временске непогоде, а сада је први пут, захваљујући хуманитарном пројекту „С 
Тамаром у акцији“, у целости реновирана. 
 Председник општине Кнић Мирослав Николић је истакао да су бројне 
генерације малишана из околних месних заједница које припадају и граду Краљеву 
и општини Кнић похађале школу у Губеревцу.  

„Иако, нажалост, села полако пусте, Губеревац, традиционално, има доста 
младих парова и новоформираних бракова, тако да ћемо стварати услове који су 
битни за живот и рад на селу, од инфраструктуре па даље, како бисмо им пружили 
подршку“, поручио је председник општине Кнић. 

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, локалне 
самоуправе ће наћи начина да ученицима олакшају школовање.  

„Деца са територије града Краљева похађају ову школу јер им се налази у 
непосредном окружењу. С друге стране, и деца из Кнића одлазе на територије 
других општина и градова како би наставила, на првом месту, средњошколско 
образовање. Због тога ћемо уприличити један састанак на коме ћемо говорити о 
могућностима финансирања путних трошкова за ову децу, што је јако важно“, 
рекао је Терзић, напоменувши да је приликом сусрета представника Краљева и 
Кнића било речи и о раду штабова за ванредне ситуације и будућим 
ангажовањима на водотоцима који пролазе кроз Краљево и Кнић. 

Заједничком представљању Основне школе у Губеревцу присуствовали су и 
просветни радници, родитељи, деца, а све у циљу опстанка школе и да би се што 
више младих људи сачувало на селу.  
 
 
  
  
 


