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„Путевима Светог Саве“ - Светосавска академија у Краљеву  
 

Светосавска академија „Путевима Светог Саве“, вече уочи великог 
празника којим се обележава успомена на Светог Саву, српског просветитеља и 
првог архиепископа српског, одржана је у Краљевачком позоришту. Домаћини су 
били ученици и наставници, професори и директори Основне школе „Вук Караџић“ 
и Економско-трговинске школе, уз помоћ Школске управе Краљево.  

Богат програм приређен је и поводом овогодишњег Савиндана. У 
Светосваску академију увео нас је хор Основне школе „Вук Kараџић“. 
Студенткиња прве године компаративне књижевности Филолошког факултета у 
Новом Саду, бивша ученица Економско-трговинске школе, Наталија Војиновић, 
казивала је Светосавску беседу. Говором „Светосавски пут у беспућу“ обратио се 
наш суграђанин песник Дејан Алексић. Хор Музичке школе „Стеван Мокрањац“, са 
уметничким руководиоцем професором Борисом Миљковићем, извео је две 
композиције. Наступио је и камерни гудачки оркестар ученика средње Музичке 
школе „Стеван Мокрањац“, предвођен уметничким руководиоцем Анђелом 
Миљковић. Путевима Светог Саве повели су нас ученици првог, другог и четвртог 
разреда, чланови драмске и литерарне секције Економско-трговинске школе.  

Руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић је истакла значај 
обележавања школске славе, празника посвећеног највећем српском 
просветитељу и архиепископу Светом Сави, који је наша традиција, наш 
идентитет, наша суштина.  

„Свети Сава је написао својим животом књигу непролазних вредности, 
слова која зраче у свим временима и у сваком месту. Ми који живимо и радимо у 
овом граду имамо част и привилегију да будемо у дворишту Савине задужбине, 
манастира Жиче. Можемо рећи да је цела Србија, и цео наш народ, једна велика 
задужбина Светог Саве, заштитника школе и звезде водиље кроз векове“, рекла је 
Бојана Маринковић, пожелевши свима да опстану и истрају на овом путу, са 
посебном захвалношћу онима који помажу да услови за школовање наших ђака 
буду што бољи. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да, за разлику од 
других градова и општина, који Дан Светог Саве обележавају само 27. јануара, 
град Kраљево то чини и по десетак дана. Краљевачке основне и средње школе у 
својим просторијама обележавају овај дан, а на Светосавској академији, како је 
казао, осврнули смо се на то шта смо урадили од 27. јануара 2019. до 27. јануара 
2020. године.  

„Мислим да имамо чиме да се похвалимо. Реконструисана је фасада зграде 
Гимназије и Економско-трговинске школе, у чему је Министарство просвете 
помогло граду Kраљеву са 7.000.000 динара. Завршили смо реконструкцију 
Електро-саобраћајне техничке школе уз помоћ Министарства за енергетику. 
Завршили смо још неколико пројеката у основним и средњим школама у центру 
града, као и оним на селу, уз помоћ Министарства правде, средствима од 
опортунитета. У свим овим пројектима имали смо значајну подршку Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Очекујемо да ћемо ускоро почети и 



изградњу потпуно нове зграде ОШ „Свети Сава“, а вредност овог пројекта је 
395.000.000 динара. Имамо чиме да се похвалимо, за годину дана је урађено 
много, а ми ћемо наставити да разговарамо и о плановима за следећих 365 дана, 
до Светог Саве 2021. године“, поручио је градоначелник Краљева. 

Посебни саветник министра просвете науке и технолошког развоја 
надлежан за послове средњег образовања и образовања одраслих др Александар 
Пајић сматра да је Министарство просвете заједно са градом Kраљевом на 
најбољи начин показало да се бори за квалитет образовања у Kраљеву.  

„Наша обавеза је да равномерно средства Министарства расподелимо на 
све основне и средње школе на територији Републике Србије, али ми поштујемо 
то што су директори школа, и основних и средњих, у граду Kраљеву, потпомогнути 
и самом Градском управом, урадили пројекте, без којих не могу да буду додељена 
средства, што су били врло ажурни и борили се да њихови пројекти буду добро 
урађени како би могла да се пласирају средства Министарства“, рекао је Пајић 
најавивши да ће Економско-трговинској школи бити додељено 400.000 динара за 
реконструкцију подрумског дела будући да су пројектом конкурисали за средства 
из буџета Министарства просвете.  

Он је истакао да је велико задовољство улагати у образовање, реализовати 
пројекте који су везани за унапређење услова за рад наших ученика и у основним 
и у средњим школама.  

„Ретке су средине као што је град Kраљево, које су тако активне са добро 
урађеним пројектима и темом која је у интересу образовања да би се унапредио 
квалитет и у основним и у средњим стручним школама и у гимназијама. 
Министарство је много тога урадило да се унапреди систем образовања, да 
услишимо и потребе тржишта рада и потребе квалитета школовања и надам се да 
смо у томе успели. Али створити праве услове за рад није лако, није лако 
издвојити велика средства која су уложена у читавој Републици Србији да би наше 
образовање добило оне контуре које треба да има једна савремена школа. Наше 
школе и у граду Kраљеву су све лепше, све сврсисходније и много је лакше, 
лепше и удобније радити у њима. Надам се да то виде и наши ученици и 
родитељи ученика и да смо успели у заједничком циљу, а то је квалитет 
образовања“, рекао је Пајић честитајући свим колегама просветним радницима и 
ученицима школску славу Светог Саву.  

На основу одлуке Актива директора краљевачких основних и средњих 
школа о додели Светосавске повеље за изузетан допринос развоју образовања и 
велику помоћ у реализацији пројеката инфраструктурног опремања основних и 
средњих школа у Kраљеву и околини, на Светосавској академији је ово признање 
уручено градоначелнику града Kраљева др Предрагу Терзићу - за изузетан 
допринос унапређењу квалитета образовно-васпитног рада у граду Краљеву, 
посебном саветнику министра за средње образовање и образовање одраслих др 
Александру Пајићу, који је признање преузео и у име министра просвете Младена 
Шарчевића. 

 


