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Нова зграда за Основну школу „Свети Сава“, некадашњи „29. новембар“  
 

Kамен темељац за изградњу новог објекта Основне школе „Свети Сава“ у 
Рибници положили су министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић и градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са директором 
Канцеларије за управљање јавним улагањима Марком Благојевићем, 
руководиоцем Школске управе Краљево Бојаном Маринковић, директорком школе 
Снежаном Маџаревић. Нови објекат школе, са фискултурном салом, захваљујући 
средствима обезбеђеним преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, 
биће изграђен на месту старог који је порушен. 
          Градоначелник је истакао да је ово историјски дан за Краљево, историјски 
дан за Рибницу - Основна школа „Свети Сава“, саграђена давне 1965. као 
привремени објекат, 55 година касније добиће потпуно нов савремен објекат.  

„За старије ученике школа и даље носи назив „29. новембар“, за нешто 
млађе „Свети Сава“, али најважније је да ће бити саграђена нова зграда, коју ће 
памтити будуће генерације Рибничана. Захваљујем Канцеларији за управљање 
јавним улагањима, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и 
министру Шарчевићу, који је, када су многи сумњали у потребу изградње школе од 
5.800 квадрата, рекао да је та школа са једносменским радом потребна Рибници. 
Ово ће бити једна савремена школа где ће ђаци у једној смени обављати наставу, 
све у складу са политиком Министарства просвете, науке и технолошког развоја“, 
рекао је градоначелник истакавши да је у Рибници почела и изградња станова за 
снаге безбедности, где ће их укупно бити 946, и изразио наду да ће бити довољно 
ђака и за Основну школу „Вук Караџић“ и за Основну школу „Свети Сава“. 

„Ово је један од највећих инфраструктурних пројеката у овом делу Србије. 
Задовољан сам што председник Републике Србије Александар Вучић улаже 
оволико средстава у Kраљево“, нагласио је Терзић додајући да ће у Рибници, у 
току дана, бити отворена и нова здравствена амбуланта са амбулантом 
Педијатрије, а да ће након тога са сарадницима обићи и радове на згради Завода 
за јавно здравље, што је све „доказ да држава, председник и Влада Републике 
Србије снажно подржавају даљи развој Kраљева“. 

Поред зграде основне школе, која ће моћи да прими 700 ђака, биће 
израђена и фискултурна сала са 346 места, мултифункционални спортски терен 
на отвореном са теренима за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал, уз 
игралиште са справама за децу предшколског и нижег школског узраста – 
пењалице, тобогане, са гуменом подлогом. Школа ће имати и паркинг, „обичне“ и 
прилазе за особе са инвалидитетом.  

Вредност инвестиције је 391.787.012 динара са порезом на додату 
вредност, град Kраљево је сносио трошкове припреме пројектно-техничке 
документације, трошкове рушења постојећег објекта и трошкове адаптирања 
простора у коме ће деца похађати наставу док нова зграда не буде завршена. 
Извођач радова je ГП „Тончев градња“. Рок извођења радова 400 календарских 
дана. 

Министар Шарчевић је истакао да је овај догађај од великог значаја за наш 
град и да о томе са градоначелником прича већ две године. Како је навео, пут га је 



често водио у Краљево, а у Рибници је био већ два пута, у Основној школи „Вук 
Караџић“, поводом дигиталне учионице. Министар је најавио да ће ове године, и 
поред короне и смањења буџета, процес дигитализације школа у Србији бити 
настављен како би наредна година у потпуности била дигитална. Он је навео да је 
претходног дана обишао Центар за вештачку интелигенцију у образовању, 
јединствени центар не само у Србији већ у целој Европи, и најавио да ће бити 
један центар у зони Поморавља, један Војводини. 

Према његовим речима, веома се добро показао рад на даљину, а улажу се 
и напори да се уведе једносменски рад, какав ће бити и у краљевачкој ОШ „Свети 
Сава“.  

„Уведено је више од 70 додатних педагошких садржаја, родитељи више не 
морају да плаћају приватне професоре, деца заврше обавезе учења у школи, 
имају довољно спорта, укључили смо седам великих савеза за сада - џудо, тенис, 
одбојку, кошарку... да сада, када буду и овде терени о каквима говоримо, деца 
могу да се баве и тренирањем одређених спортова, што не изискује додатно 
време нити трошкове родитеља. Оснивају се ђачке задруге, што полако мења 
слику о квалитетном образовању и васпитању Србије. Зато је потребно да школа 
овде има довољно квадрата, да у старту радимо објекте који ће бити за 
једносменски рад и полако већ за идућу годину имамо још 262 основне школе и 
први пут уводимо скоро 80 средњих школа у једносменски обогаћени педагошки 
рад и пет школа деце за посебне потребе. У наредним годинама имаћемо сваке 
године довољно оваквих школа док се све укупно потреба градова као што је ваш 
град не задовољи“, изнео је министар просвете, науке и технолошког развоја 
додајући: 

 „Требају нам нове модерне школе. Не само да замене ове које пропадају, 
које су биле привремене, него кад радимо, као држава, да радимо нешто што 
може да траје дуго. Имамо бројне објекте из седамдесетих-осамдесетих, што 
значи да се у Србији зидало годишње 70 до 80 школа. Ако је могло тада, ваљда 
можемо годишње бар 10 сада, а сигурно можемо и  више.“  

Како је навео, морамо сада да имамо визију где то желимо да будемо 
наредних 10 година, што се полако остварује, кроз редовне промене, не само на 
дигиталном видљивом делу образовања, мењају се парадигме наставе и учења, 
велике су промене у свим нивоима образовања.  

„Направили смо корак од седам миља у образовању Србије кад смо пре три 
године увели обавезно информатику у петом разреду као Програмирање, а у  
свету тада то нико није радио. То је било храбро и показало да наша деца то 
знају, воле, и сад скоро све школе имају оне мале роботе, добиће и дронове, и 
они то лако схватају, то је технологија коју воле. Ми смо предмет који се зове Од 
играчке до рачунара заменили предметом Дигитални свет, постао је обавезан, и 
за лето имамо обуке више од 4.000 људи из домена учитеља првог разреда. Тиме 
смо ушлу у ред неколико најразвијенијих европских земаља”, са задовољством је 
истакао министар Младен Шарчевић приликом посете граду Краљеву и полагања 
камена темељца за савремени објекат Основне школе „Свети Сава“ у Рибници.   
 
 
 


