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Најава обележавања „Дана Светог Саве у Краљеву“ 
 

Председник Одбора за обележавање Дана Светог Саве - помоћник 
градоначелника Сретен Јовановић најавио је манифестацију „Дани Светог Саве у 
Краљеву“, која ће бити организована поводом школске славе Светог Саве од 23. 
до 31. јануара 2020. 
 Јовановић је подсетио да, годинама уназад, Градска управа града Краљева 
и Школска управа, заједно са школама домаћнинима су главни огранизатори 
обележавања „Дана Светог Саве у Краљеву“.  

„Овогодишњи домаћини школске славе Основна школа „Вук Караџић“ и 
Економско-трговинска школе су носиоци програма. Поред програма које скоро све 
основне и средње школе на територији града Краљева самостално организују у 
оквиру школа, овај заједнички програм ће заиста допринети да се највећи празник 
школства и образовања на подручју града Краљева достојанствено обележи“, 
изјавио је Јовановић, па истакао да је првенствена намера да деца развијају 
културу сећања и чувања наше историје.  

Како је најавио председик Одбора, ове године манифестација „Дани Светог 
Саве у Краљеву“ трајаће девет дана, тачније од 23. до 31. јануара.  
 „У времену нових, назовимо сајбер, вредности које се због неодговорних 
појединаца повремено на друштвеним мрежама претварају у манијачења, веома 
је важно младим људима говорити о принцу Расту Немањићу, потоњем Светом 
Сави, првом српском разговору са светом, првом српском верском поглавару, 
првом законописцу, учитељу, просветитељу и државнику. У делу Светога Саве 
српски народ се утврдио у својој вери, законима, у својој држави, култури и 
писмености и све ово што радимо, радимо да вео заборава не би прекрио име и 
дело Растка Немањића - Светога Саве“, нагласио је Милош Милишић, заменик 
председника Одбора. 
 Милишић је из бројних програма манифестације издвојио, традиционалну, 
Светосавску беседу, мултимедијални програм Свети Сава – рађање пута,  
Светосавску академију - Путевима Светог Саве, у оквиру које ће бити 
додељене Светосавске повеље министру просвете Младену Шарчевићу, 
помоћнику министра просвете за средње образовање Александру Пајићу и 
градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићу на иницијативу Актива директора и 
Школске управе Рашког округа, као и програм у вртићу „Миломир“, на Берановцу, 
који је изграђен донацијом чувеног Канађанина српског порекла Миломира 
Главчића.  
 Директор ОШ „Свети Сава“ Снежана Маџаревић истакла је да ученици и 
колектив школе имају изузетну чласт и задовољство што носе име нашег познатог 
просветитеља, архиепископа и највећег српског филозофа. Они ће низом 
спортских, музичких, ликовних и литерарних активности обележти дан школе, а на 
завршној манифестацији ће наградити најталентованије ученике и наставнике  
пригодним признањима.  

„Ове године са нама све ове активности прате колеге из братске школе 
„Драго Кобал“ из Марибора, а са њима долазе представници града Марибора и 



који су својим снагама успели да нам помогну да братске односе и сарадњу 
обновимо пре пар година. Пет школа из Краљева и пет школа из Марибора су 
обновиле сарадњу у протекле три године“, додала је директорка Маџаревић. 
 „Сваке године, 27. јануара, ми се присетимо шта је све то Свети Сава 
учинио за српски народ. То је прича која је ван времена и простора, која не 
застарева и која се не умара, тај дан се свечано обележава у свим школама, а 
наша школа је почаствована што је, заједно са Економско-трговинском школом и 
Музичком школом „Стеван Мокрањац“, носилац активности везано за 
обележавање Светосавске академије“, нагласила је директорка ОШ „Вук Караџић“ 
Милена Брковић. 

Програм манифестације „Дани Светог Саве у Краљеву“, која се 
традиционално организује поводом школске славе Светог Саве трајаће од 23. до 
31. јануара 2020. године. 
 
 


