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Настава физичког у Жичи ускоро у новој модерној фискултурној сали  
 

Основна школа „Живан Маричић“ у Жичи, али ни читаво насеље, до сада 
нису имали фискултурну салу односно простор за организовање спортских, али ни 
других манифестација. Ускоро ће 411 ученика школе у Жичи имати најбоље 
могуће услове за одржавање часова физичког васпитања односно да се баве 
школским спортом у најмодернијој фискултурној сали, која ће бити на 
располагању и мештанима.  

Завршне радове на изградњи фискултурне сале у школи у Жичи обишао је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић са руководиоцем Школске управе 
Краљево Бојаном Маринковић, директором Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта Краљево Александром Несторовићем и координатором 
на пројекту у име Јавног предузећа „Градско стамбено“ Иваном Тановићем, у 
пратњи директорке школе Јелене Стефановић. 
  Градоначелник истиче да се малишани Основне школе у Жичи радују што 
ће коначно и они имати модерно опремљен простор за игру.  

„Ученици су сами офарбали ограду око школског дворишта, веома су добри 
ђаци, активни у свим и школским и ваншколским активностима. Мислим да таква 
деца заслужују да имају фискултурну салу. Поред деце из ове основне школе, и 
мештани Жиче ће имати прилику да користе ову салу“, рекао је градоначелник 
подсетивши да је приликом излагања експозеа за нови четворогодишњи мандат 
извршне власти у граду Краљеву истакао да треба наставити овакве активности.  

„Неопходно је да изградимо фискултурне сале и у другим основним 
школама на територији Краљева. Основна школа „Димитрије Туцовић“ је једина 
основна школа која нема фискултурну салу у градском језгру, али треба мислити и 
о деци у гружанском крају, јер у целом подручју преко Камиџорског моста немамо 
фискултурне сале, али не постоји ни на Берановцу“, рекао је Терзић. 

Како је нагласила директорка школе Јелена Стефановић, најбитнија је сама 
настава физичког васпитања.  

„Сала ће највише да значи ученицима наше школе и запосленима, али, 
наравно, и мештанима Жиче, па и града. Ово нам отвара и простор за 
организовање многих других манифестација које школа иначе организује, сада, 
наравно, уз поштовање епидемиолошких мера“, рекла је директорка. 

Руководилац Школске управе, некадашња директорка ове школе, Бојана 
Маринковић, подсетила је на то да ученици наставу физичког васпитања реализују 
у адаптираној учионици и на отвореним спортским теренима када су за то 
повољни услови.  

„Наши ученици постижу веома запажене резултате на свим спортским 
такмичењима. Познато је да су из Жиче потекли многи познати спортисти и ми са 
поносом можемо рећи да нам ово много значи - не само што ће се настава 
физичког васпитања одвијати квалитетније, него ће и мештани и град моћи да 
користе салу. Ово је још један доказ квалитетне сарадње Школске управе и 
локалне самоуправе и Министарства просвете и осталих министарстава јер ово 
није једина инвестиција која је опредељена за ову школу“, рекла је руководилац 
Школске управе подсетивши, између осталог, на то да је локална самоуправа 



набавила котао на пелет за школу, Министарство просвете је са два и по милиона 
пре пар година инвестирало у решавање атмосферске канализације. Она је 
најавила и наредну инвестицију - реконструкцију крова на згради школе. 
 Према речима Ивана Тановића, координатора на пројекту у име Јавног 
предузећа „Градско стамбено“, завршетак радова се очекује за 15-20 дана. 

„Остала је уградња врата код топле везе између школе и фискултурне сале, 
израда тротоара око објекта, уградња седишта на трибинама и прикључак на воду 
и хидрантску мрежу. По завршетку радова, сходно уговору, врши се примопредаја 
радова, после тога технички преглед објекта и, након добијања употребне 
дозволе, објекат се предаје на коришћење“, објаснио је Тановић. 

Изградња фискултурне сале у Основној школи „Живан Маричић" у Жичи, 
бруто површине 855 m2, нето 783 m2, реализује се у оквиру пројекта изградње и 
реконструкције 24 спортска објекта у градовима у Србији, преко Министарства 
спорта и омладине Републике Србије. Вредност уговорених радова, који се 
финансирају из средстава Делегације ЕУ, јесте око 426.000 евра односно око 
50.000.000 динара. Извођач је фирма „Југоградња“ из Београда, која је у оквиру 
конзорцијума чији је носилац „Јадран“ Београд добила посао у Kраљеву и у још 
два града. Надзор над извођењем радова врши „Сафеж“ из Београда. 
Kоординатор на пројекту је Јавно предузеће „Градско стамбено“ Kраљево. 


