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Градоначелник уручио књиге најбољим ученицима 
 

Додела књига најбољим ученицима краљевачких основних и средњих 
школа поводом обележавања школске славе Светог Саве, традиционално је и ове 
године организована у нашем граду, и то у оквиру вишедневне манифестације 
„Дани Светог Саве у Краљеву“, посвећене првом српском архиепископу, 
просветитељу, зачетнику српске средњовековне књижевности, заштитнику 
просветних установа, законодавцу, књижевнику и ходочаснику, утемељивачу 
српске цркве, државе и школства.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић познатим делима славних 
домаћих и страних аутора наградио је оне који су се својим залагањем и учењем 
највише истакли током година школовања. Поводом Савиндана, награђени су они 
који долазе и оне који су и сада, а и биће, понос овог града и нека нова знамења.  

Тридесет шест ученика, са својим родитељима, наставницима, 
професорима, разредним старешинама, директорима школа, присуствовало је 
овом традиционалном светосавском окупљању.  
 Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са помоћником задуженим за 
омладину и спорт Николом Радевићем и чланом Градског већа задуженим за 
образовање Александром Цветковићем, уручио је књиге најбољим ђацима свих 
основних и средњих школа са територије града Краљева, с тим да школа 
„Димитрије Туцовић“ има два најбоља ученика. Награду је добио и најбољи 
полазник основног образовања одраслих у ОШ „Јован Цвијић“ у Сирчи. Како у 
Краљеву живи и велики број ученика који нису из града на Ибру, али похађају 
наше средње школе, награђен је и најбољи ученик који живи у Дому ученика 
средњих школа у нашем граду. 

Градоначелник је поздравио ученике, честитајући им, као и свима који су, 
како су сами рекли, били њихова подршка и подстицај. 

„Верујем да ћете ви који сте основношколско образовање започели и 
завршили као најбољи ђаци наставити са таквим резултатима и током средње 
школе, а да ћете ви који сада похађате средње школе бити најбољи студенти. И 
да ће највећи број вас остати да живи у Краљеву – да заједно радимо, заједно 
градимо наш град. То је оно што треба да нам буде заједнички циљ, а ја сам 
сигуран да ћемо у томе успети“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић. 

У кратком музичком интермецу наступио је Лазар Марић, ученик четвртог 
разреда Средње музичке школе „Стеван Мокрањац“ Краљево, најбољи ученик 
своје школе, изводећи на клавиру Шопенову Етиду.  

Он је истакао да му је велика част што је део овог догађаја и захвалио 
професорима, који су такође заслужни за награду.  

„Надам се да ће ова награда, како мени тако и мојим колегама, дати још 
више снаге, још више мотивације за даљи рад. Бити најбољи у музичкој школи 
захтева доста рада, доста жеље, воље, али уз љубав пре свега према музици, 
мислим да је све могуће. Радим оно што волим и веома сам задовољан“, поручио 
је Лазар. 



И Вук Чађеновић, ученик осмог разреда ОШ „Браћа Вилотијевић“, најбољи у 
својој школи, истиче да му је велика част што је изабран за најбољег ђака своје 
школе.  

„Надам се да ћу бити пример и осталим ђацима када буду осми разред, али 
и током целе године. Захвалио бих наставницима који су ми били подршка и који 
су ме учили, родитељима, јер без њих ништа ово не би било могуће“, рекао је Вук.  
 У прилог томе да град Краљево ради на развоју образовања говори и 
Светосавска повеља коју је Актив директора краљевачких основних и средњих 
школа доделио градоначелнику Краљева др Предрагау Терзићу - за изузетан 
допринос унапређењу квалитета образовно-васпитног рада у граду Краљеву, а  
која му је уручена на овогодишњој Светосавској академији. 
  
 
 


